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KAKL DEN TOLFTES liKfiKHINi;.

Srcli.jf baflft.

KARL DKN T(JLFTi: I TIRKIKT

FÖRSTA KAPITLET

I I VKTEN FH.Ä.N HMKPKK Till. RH..

JJe om natten ocb morgonen den J Juli till siidra

stranden af Dnleper örverkoinna svenskar ocb zaporo-

Ser afreste ej g^enasi drrifran. De voro alldeles ut-

tröttade ocb i beliof al några timmars livila. Troligt

är ock. att Karl ville dels invänta sa manpa svenskar,

som möjligt, dels se, hor det skalle ga med hans pa

andra sidan stående troppar. Men fram pa förmidda-

gen märktes, att dessa sednare blifvi! af ryssarna in-

stängda, och kort derefter kom nriderrätlelse om de-

ras daglinsan. Da lät Karl furslöra alla slags farko-

ster och ordna folket till flyktens fortsättande. Han
sjelf och ilen särade iifverste Härd togo plats i en

vagn. Mazeppa i en annan; likaså några andra högre
oflicerare och ämbetsmän. Folket skulle framgå i två

olika hopar; svenskarna med konungen, kosackerna

med .Mazeppa. Allt buller, all krigsmusik lörhjöds. pä
del icke ljudet skulle tjena de förföljande ryssarna til!

efterrättelse. Vid solnedgången uppbröt taget inät den

stora skoglösa heden, utan någon annan ledning än

Fryxtttt Ber. XX III. 1



den, som erliölls af koojpass eller kosacker. Men
dessa sednare kände noi?a hvarje träsk, hvarje knlle

och träffade alltid rätta kosan; ehuru icke tecken till

väj förefanns. Jordmånen var här och der mycket

sank, Koniinjens vagn gick sönder, sä att man i

stället mäste göra honom en hästbär, hvilken han se-

dermera begagnade skiftevis med någon af de andras

vagnar. Vid midnattstid togs ett par, tre timmars

hvila. Men derpä fortgick tåget hela

den 2 Juli genom ett steppland, der icke träd,

icke knlle fanns; men deremot ett ovanligt högt gräs.

som gaf ymnigt bete åt hästarna. Menniskorna ledo

så mycket mer af hänger, men i synnerhet af törst;

ty nästan intet vatten kunde på hela dagen anträffas,

och solstrålarna brände med förlamande häftighot.

Om aftonen kommo båda tågen till ett träsk, hvars

vatten visserligen var orent och vämjeligt, men dock

i hög grad välkommet. Ilultman silade detsamma och

framräckte drycken i konungens silfverbägare, hvilken

för sådant ändamål alltid medfördes. Natten blef gan-

ska kall, och skydd fanns lika lilet mot dess fiosl.

som mot middagssolens brand.

Den 3 fortgick tåget och frampå dagen under

samma stekande hetta. Vid middasstiden fauns väl

både en god källa och rikt bete; men svenskarna bör-

jade blifva af hunger mycket utmattade. De, som
ägde några lifsraedel, gömde dem undan för att icke

tvingas dela med sig. Karl sjolf kunde ej bekomma
annat iin dä och då något haCresoppa. Kosackerna

deremot förplägade sig med det råa köttet af uttröt-

tade hästar, hvilka de slagtade. Svenskarna sågo på,

men ville hellre svälta än tillgripa sådan spis. För-

rådet dera minskades ock. Om natten släpptes näm-

ligen hästarna att beta, och några personer förordna-

des till deras vård. Men alldeles ultröttade, somnade

väktarne snart in. och ett icke ringa antal hästar för-

svann. Deras ägare, ofla sårade och uttröttade per-

soner, saknade om morgonen



den 4 Juli alla meilel att komma fram. De bief-

vo efler, och icke de endast, utan ock många andra,

hvilka här och der segnade ned af trötthet eller sjuk-

dom, snart blifvande rof fur ryssar, vilddjur eller linu-

gersnud. De andra fortsatte taget. — Lnder lo|i|iel

af denna dag jiairälfades mellan det höga gräset små
kersbärsbnskar med mogen frukt. Den var visserligen

snr och illasmakande; men stillade i nägon man tör-

sten, hvarfure man ock sas soldaterna bära llere så-

dana baskar i handen. Iluugren var svårare. Några

rappliöus och far blefvo skjutna; men ingen ved fanns

att dervid steka köttet. Da sammanplockade man
liästspillning, som torkades i solen och derpa jemte

vass och gräs anländes. Vid denna eld halfsiekle

man det kött. hvilket no som en läckerhet frambärs

att stilla konnngens och det högre befälets hälliga

matlust. At den stora skaran konde det omöjligen

räcka till. Hungern dref dem alltså att nu ändtligen

följa kosackernas exempel. De togo köttet af slagta-

de hästar, stekte det i solen eller lade det uuder nå-

^ra t'mmars ridt mellan sadeln och hästr\ggen, för

ntt lilifva mörare, och tillgrepo så den förnl afskydda,

raa spisen.

Den 5 började man nalkas Bag-tloden och grän-

sen mot Turkiet. Landet var lika ödsligt och vildl.

En gång kommo till och med vargar och sprungo

mellan folket. Karl befallde nu Stanislaus Poniatow-

ski ocii Otto Klinckowström att skynda lörut till sta-

den Oczakow. som ligger vid Hngllodens mynning och

då lydde under sultanen. Poniatowski skulle hos der-

varande pascha utverka tillstånd för Karl att befrä!la

turkiska rikets gränsor. Tillika skulle han öfvertala

samma pascha att hälla i ordning en mängd farko-

ster, på hvilka svenskarna kunde sätta öfver Bug-

strömmen, så snart de tiil densamma anlände. Efter

mycket prutande lofvade paschan att framsläppa ko-

nungen och några dennes närmaste herrar. .M;'n ko-

sackerna och de öfriga svenskarna ville han icke mot-
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tajja förr, än lillatolse från Konsf.intliiopcl liuiinil in-

hämln-.

Den fl Juli pA förniiddaeen auländo hela lägel

Ull stranden af Bn?. Da kom en bal, som sarii' sitj

skickad alt iifvcrföra koniinpcn. Denne förklarade

dock. alt lian alldeles icke ville lala siiila sis: iifver.

så framl ej hans landsmän och ol}ckskainrati'r jemväl

räddades. Men paschan icke hlolt afslo? en sådan

hegäran, nian fiirhjöil sladsfolkel alt fiir dvlik ufver-

skeppnin? läna ni sina halar. I slällel anlände dessa

raed allahanila lif^medel. lör livilka man af de luni-

prande svenskarna prejad(' sis: till maiisdiibbi'! Iielal-

ning. Turkarna Irän^jdcs ock krin? konnnirens person,

hvars kämpabrasder redan man^a ar väckt deras he-

ondran och nyfikenlief. När de dii lln^o .se hans äfven

i olyckan orubbligt slolta hållning och när han tillika

nian prut betalie deras varor med niänsdnbbell pris.

t. e\. 12 diiknter för ett enda far; dä blefvo turkarna

än mer hänr\ckta. Di-t oakladt be?a;rnade de lillfällel

alt rikta si? pa hans bekostnad och fordrade nas^on

san? 16 dukater lor hvar person, de skulle ro öfver

llodcn. Svenskarna, nppbrasta. !o?o dä mod vald ')

några hatar och satte sig sjelfva öfver: dock betalan-

de för hvarje person tvä dukater. Vid ett nytt besök

och genom en gafva .if 2000 dukater. lyckades F'onia-

towski slutligen ntverka ett slags bifall af paschan:

så alt öfver-^keppningen liek forlsältas. Men bålarna

voro fa. och mycket folk äleistod ännu, när den 9 pa

eftermiddagen ryssarna började visa sig.

Efter Lewenhaupts dagtingan hade nämligen tsa-

ren genast befallt 6000 ryttare förfölja den flyende

Karl. Men det dröjde först länge, innan denna tropp

knude komma öfver Dniepern. .Sedermera gick den

vilse i ödemarken; eljest hade måhända Karl och alla

hans följeslagare hlifvit tagna. När ryssarna ändlligen

nalkades Bug. voro ännu Karl och 8- till 900 svcn-

') Nåi^ra säga eller framprutad öiVerenskommelse



skar qvar \<h flodens norra slraod. MtMi nii kundo

konungen ej tJriijn länsre hos sina landsmän och

olyckskamrater. lian hestcir en viintaiide Itat oc!i

salte. åfföljd af Tyra eller fem personer, öfver slriitn-

raen. Sä män?a svenskar, som llniro farkoster, följde

efter. De öfriffas lott blef sorglig. Ln^efär 300 ja-

gades i (loden; 500 lotros till fänira och mästc van-

dra genom samma ödemark nppät Ryssland ipen. En

stor del af de olyckliga do;? likväl nnder ^tertä?et.

Nfii?ra bland de vid stranden öfverraskade vadade nt

i lloden och dolde sls: hland ilen täta vassen; tills

nndllij?en ryssarna borlcrali. da de arma varelserna, af

huniif-r förlärda och nästan oinenkäniilijra, lackades

hotiinia öfver ocli npiiliinna sina landsmän.

ANDBA KAPITLET.

UESAN FFl.A.N HLC TIM. IlF:.NnF.R.

Efter ofvannämnde förlnster, äterslo lo mi hos

Karl uncefär 500 svenskar, sista qvarlefvan af de

bada lysande härar, som tva ar förut kommo från Po-

len och LifTland läkande mot Ryssland. Den närvaran-

de lilla troppen var nimatlad och lill största delen

sjnk. dels af sär och mödor, dels af en svär rödsot,

.som hastigt frep onikrin? si?, när folket erhöll rikli-

fra lefnadsmedel. men icke njöt deraf med no? mätta.

Nederla?. Ilykt och sjukdom verkade allmän modlöshet.

Men Karl utgjorde ocksä nn ett niärkvärditrt undanta?,

lian var nästan den ende. souj icke i nä?on man an-

greps af nämnde farsol : den ende, som. eliuru särad

och slagen, likväl icke visade sig nedslagen '). I href

') Brokind. St. Ponialowski till St. Leczinski d. 22 Juli

1700.
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kort dorpflor tiil llrika Kleoiiora omlalade lian Piilia-

va-stri(Jpn h!oU i förbigående och sot)) en häti(}cL<cris

inlräffad förlust, hnlhen han hoppades sn/irl skulle

bakis; och (ill Stanislaus Leczinski skref han, att

nämnde nedcrlarj icke var vif/ligare, än ott del kunde

godfgöras ; och alt Karl skulle snart med betydligt

understöd komma Stanislaus till hjelp.. — Man erin-

rar si? dervid. linrii effer Narwa-slaget Isåren siJkte

på samma salt lörneka eller fijrringa sica lidna för-

laster.

Karl alTärdade emellertid (III både snitau och (ar-

tar-kan några sändebud för a(t vinna deras vänskap.

För saKanen nppgafs. att de vid Pnltava besegrade

tropparna utgjorde blolt en slags afdelning af den

svenska här, som slod i Polen och Tyskland; och alt

Karl, väl iiioKagen af suKanen, skulle kunna göra

denne s(ora å(er(jeus(er, o. s. v.

Derpå (ngade konungen från Bng frameinol (Jcza-

kow. Han sjelf gick likväl aldrig in i nämnde siad,

ej heller lät han dit (Ijtla si(t läger; emedan paschan,

oaktadt de nndfångna dnkaterna. fortfor alt visa sig

tämligen ogynnsam. Detta uppförande ogillades se-

dermera af (urkiska regeringen, hvarföre paschan blef

afsatt och fängslad, men dock på konungens förbön

friglfven ').

Karls mest älskade syster, enkeliertigiunan af

Holstein, Hedvig Sofia, hade den 11 December 1708

aflidit i Stockholm. Budet och brefvct derom hunno

ej till Karl förr, än jemnt ett, hälft år derelter eller

omkring den 20 Juni 170Q och utanför PuKava. Ko-

nungen hade dagarna förut blifvit sårad och led af

svär feber, af hotande kallbrand, troligtvis ock af be-

kymmer för det stundande slaget och för sitt och hä-

rens öde. Alla visste, huru myckel han älskade den

) Andra säga, alt paschan blef strypt. Andra, alt silkes-

snöret var honom redan lillskickadt, men att han på

Karls förbön skonades.
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aflidna systeru, och lörulsajc derföre, alt underrättel-

sen om bennes frhiifälle skulle smälla honom pa det

högsla och maliända fiirvärra sjukdomen. Piper beslöl

derföre, all iiisiMi skulle fijr Kari siiga etl enda ord

om del timade dödslallel. utan Icmiia honom lill.^vjdare

i lycklig okunnighet derom. Efter nederlaget vid Pnl-

tava och under den svara llykleu hade mau ej heller

hjerta alt med dödsbudet pläga den af olyckan redan

förut sä härdt trätfade konungen. Men nu och här

vid Oczakow hände sig. alt några personer, dä de

talle om Hedvig Solia, antingen med Hit eller af miss-

tag nämnde henne h>Hjtsalif/ herligiunan. Konungen
fäsle sig vid ordalaget och släppte icke efter med
sina frägor. förr äc man mäsle fram med hela san-

ningen '). Underrättelsen grep honom ganska djupt.

Ack, min syster, min sysfer! utbrast han ett p;ir gån-

ger efler hvarandra; och drog derpä kappan ölver huf-

Tudet för alt i mörker och tystnad dölja utbrottet af

sin sorg. Man sag dock hur han väldsamt vred häu-

iJerna och märkte sedermera spär efler lärar. Uetta

Täckte sä mycket större uppmärksamhet, som man
nyss sett honom med oförändrade anletsdrag bära de

djupa fast olikartade smärtorna af etl svart sär, af

ett för honom och hans land krossande nederlag, af

en förlorad kämpahär och slutligen af en mödosam
och skymHig 11} kl. Allt delta hade han under mindre

än en månads lid genouigätl. utan all med etl ord.

ett ljud, en min visa det ringaste tecken till smärta

') Adlerfelt l. <ö6, säger, alt det var Miillem, som ålog

sig alt lormligen lemna konungen denna underrällelse.

Hult man säger, alt delta skedde genom Diiben och

törst den 16 Auiiusti och i Bender. Se Floderi hand-
lingar I. 60. Konrad Sparre säger, att underrättelsen

»icddelades genom Duben, och just som konungen gått

ofver Bug. (liiorwells n\a svenska hibliolh. I. 27). Af
Lettres inedits de Charles XII par Geoffroy s. 33, tyckes,

som underrättelsen vid Bug bliiVit meddelad blott som
r>kte, och alt den ej blifvit bekräftad lörr än Tid Bender.
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eller djupare sörj?. Meu systems död besegrade deu

eljest obcsesrraile, och det dröjde Ilere dagar, innan

han kunde återvinna sin jenina ocli vanliga sinnesför-

lattning.

Efter några dagar uppbröt han Iran trakten af

Oczakow, tagatle först utefter stränderna af Svarta

hafvet. lUiMi vek sedermera af uppåt Dniester-floden,

tagande vägen till Bender, Ocksä denna resa med-

förde inånga sv,^righeter. Dagarnas hetta, nätternas

köld. landets ödslighet, bristen pä vatten, voro desam-

ma som förut. Dessutom infuiino sig svärmar af gräs-

hopjior, livilka dä och da likasom moln förmörkade

luften och sedermera slogo ned, förtärde gräset och

tillika betäckte och besvärade både menniskor och

kreatur. Folkets sjnkltghet fortfor ock. Konungen

sökte väl draga försorg om de lidande; men det var

omöjligt medföra dem alla, och äfven i dessa ödemar-

ker mäste mänga efterlemnas, döende eller döda. I

allmänhet var likväl detta tag mindre svart än det

förra. Svenskarna hade nämligen ännu godt om pen-

ningar, hvarföre ock en hop köpmän följde med och

höllo till salu allalianda förnödenheter. Varorna voro

väl dyra och ofta ganska dåliga. Mjölken hade en

svär smak af malört. Vattnet, som förvarades i hock-

skinussäckar. var hett och motbjudande, men mäste

ända betalas med tvä groschen dricken. Men den.

som dyrt köper, svälter dock ej. De förmögnare hade

dessutom i Oczakow köpt en mängd simpla vagnar

med tillhörande filtar. Ilvarje sådant åkdon blef till

mycken nytta, icke blott för sjeliva resan, utan ock som
vistliusbod och säng, och tillika som skydd mot både

regn och solhetta. När om qvällarna tecken gafs till

livila. var det eget att se, huru svenskarna krapo till

sängs, somliga i vagnen, andra under dess botten.

De liknade sig sjelfva och detta sitt lefnadssätt vid

det, som i samma trakter fördes af forntidens skyther

och ännu af deras efterträdare, tartarerna. Andra jem-

förde dessa vagnar med Diogenis ryktbara taona, som
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tar sin eg:arps allt i alla; oc!» nian skäintaile öfvpr

de svenska krijarne. liviika nn blifvit (iirvandlaile till

dylika filosofer.

Underrättelsen om konnnirens olycka Lade emel-

lertid flngit krin? grannskapet ocli förorsakat myeket

nppseende ocIi mycket delf ägande: ty dervarande fur-

star ocb folk fruktade tsarens ärelystnad ocli magt.

Frao tartar-khan kom ett sändebud, som omtalade,

hora gerna denne velat Iijelpa' svenskarna, om blott

sultanen tiilaiit. Dessiilom skickade lian till konun-

gens bruk en med fyra hästar bespänd vagn och ett

kostbart tält. Karl begäfvade öfvorlemnaren med 1000

(lokaler. Äfven frän .lussuf. pasclia i Bender. kom
med tält. hästar och inbjudning, en turkisk ämbets-

man, hvilken likaledes erhöll samma summa i föräring.

Nämnde .lussuf, en gammal gräliarsman. hade all-

tid varit en stor beundrare af Karl den tolfte, samt

eji lika stor fiende till rysska väldet, hviiket nu genom
eröfringen af Azow börjat pä närmare häll hota hans

fäilernesland. Det var samme Jnssuf. som 1707 lät

börja den turkiska underliandling med Kafl. om hvil-

ken vi redan förut hafva talat. Han mottog nn ko-

nungen sä praktfullt, som ske knnde. På den strand

af Duiester, dit Karl först skulle komma, lät han upp-

slå tvänne stora och praktfulla tält. det ena till ko-

nungens sofrum. det andra till hans matsal. Som mar-
ken var nägot fnklig. lät han den i tälten först be-

strös med mycken och torr sand och sedermera be-

täckas med mattor. Dessutom ordnades tält ät Karls

förnämsta herrar, till och med ät soldaterna. En biand

paschans högsta ämbetsmän, åtföljd af en stor och

glänsande hedersvakt, red konunijreu till möte och förde

honom pa det mest högtidliga sätt in i detta läger.

Der och under kanoneinas dumler infann sig genast

Jnssuf pascha i all sin stat. och i\(rck till fots, hälsa-

de pä sultans vägnar Iconniigen välkommen, framleni-

nade den befäslade staslens portnycklar och bad ho-

nom derstädes taga (jvarter. Karl svarade med den
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vänlisasle artigbet: men afböjdo inbjudningen ocli rör-

klarade, att han ville stanna i den boning, ban redan

iulagit.

Men denna var belägen pa nordöstra sidan al'

Moden. Man kunde befara, att ryssarna skulle väga

etl hastigt inbrott pä turkiska området lör att oför-

modadt öfverfalla och bortsnappa sitt lands farligaste

(lende. I sådan händelse skulle Karl icke kunna nog

hastigt få hjelp af turkarna, hvilka voro förlaggda i

fästningen sydvesl om Dniesler. Då Jussuf började

öfverlänka dessa förliållandeii, bad han återigen Karl

Hytta in till Bcnder, eller åtminstone till södra sidan

af [loden, der han inom några ögonblick kunde erhålla

undsälliiing. i händelse af hlifvaiide fara. Men en fara

hade för Karl ingenting afskräckande, utan tvärtom.

Han förklarade, att han alldeles icke ville ömsa läger-

plats, .lussuf blef mycket orolig. Sultanen, sade hau,

har (ilaf/yl miy ansvara för eders majestäts lif och

säkerhet. Om någon olycka här skulle hända, sä

sväfvadc mitt hujvud i största fara. Jag bönfaller

derföre, att eders maj:f, om icke för egen, åtminstone

för mina gråa hårs skull, måtte göra mig till viljes.

Dessa skäl verkade, och Ilyltningen skedde. Tälten

nppslogos sydvest om floden i en serdeles härlig af

blommor och fruktträd betäckt äng, hvilken på nära

tre sidor omgafs af Dniesters vågor.

TREDJE KAPITLET.

EARL I BENDER 1709.

Turkiska styrelsen visade mycken gästfrihet mot

den verldsberyklade främlingen. Till hans dagliga un-

derhåll blefvo snart anslagna 500 riksdaler sam^., en-

ligt någras uppgifter, dessutom i natura de lefnadsme-
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del och det löder, som behöfdes. Med lilllijelp I)äraf

iorädades ru en fullstäudi? liofstat ined kuntrslairel,

hofmarskalkstairel, kansli, vakter, afton- ocIj morgon-

böner samt tre gndsljenstcr bvarje siinda^, till iivilka

tecken gafs medelst trummor ocli trumpeter. Kuiiun-

gens svenska omgifnitig utgjordes af 5 ireneralsperso-

ner. 28 regemenlsofficeraie, 55 kompanioflicerare, 24

drabanter, 20 prester, 28 herrar vid kansliet med be-

Ijeuing ocli soldater, tillhopa ungefär 40i) man ').

Längre fram diikommo ytterligare mänga andra Karls

anhängare, polackar. zjiporoger samt svenskar, som

på ett eller annat sätt blifvil befriade nr fångenska-

pen; sji att skaran slnlligen steg ofta till IltNC lusen

personer.

Under denna sydliga himmel hade de härdade

svenskarna hitintills icke behöll annan boning än tältet.

Men, emedan vinlren också i dessa trakter är tämli-

gen sträng, beslöt man att till skydd mot densamma
förvandla tälten till hus eller jordhyddor. Vid arbetets

början, kom likväl Jussuf och hans turkar och afräd-

de frän försöket; ///, sade de, limrlendd år stiger

Dniester ofver sina bräddar, hvarvid hela denna half-

ö, der konunfjen nu ämnar ordna sina boningar, blir

satt under vallen. Han bär derför till sin bostad

välja någon plats högre vpp, der inan kan rara

tryggad mot äfrersvämningar. Men det var omöjligt

förmå Karl öfvergifva sin en gång fattade föresats.

Han sade sig icke frukta Dniestern, utan lät fortsätta

arbetet. När han icke kunde härifrån öfverlalas, kom-

mo en hop turkar, som voro hans beundrare, och er-

bödo sig att upptaga flere djupa grafvar, som skulle

aOeda vattnet och skyilda konungens blifvande boning.

Men äfvcn detta förklarade Karl obehölligl ; och inom

kort voro hans nya byggnader färdiga. Turkarna dro-

') Andra antaga den blolt till 283. Sisla beräkningen torde

Yara uppgjord sedan Gyllenkrook med sitt manskap blif-

rit borisand.
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Jio sis tillhaka, nndrnndo och väntande ph iit?åtisei),

Titleii för arsflodon 1710 kom; nioii Diiiestcrii stanna-

de inom sina hräddar och det birf iiijen örversvära-

nins <Tf. Det var liksom floden icke va^at ansrripa

lijelten frän norden. Äfvcn de oförnufliga djuren tyck-

tes, sa trodde nii^ra, känna ett inflytande af hans ut-

märkta personIi?Iiet. 1 läiret fiinnos nämligen en hop

tama hjortar. Man s;lf? dessa alltid följa konnn^ren pä

hans vandrinirar och sedermera lä?}?a si? »lanlör hans

tält, likasom kände äfven de, hvcm det var, åt hvilken

de skulle e?na sin hyllninsr.

Red.in förut hade turkarna om Karl den tolfte

ffanska liö?a föreställninjrar. Hos dem, liksom hos

de flesta råare folk. ansJi'„M>s Irikoslishet och mod
vara de höa^^ta dyjrder; och dessa hade de aldri? hört

«)mtalas i sa liö? trrad. som hos den svenska konun-

gen. Säirni-rnn otn h.-uis känipahragder hade nämligen

frän mun lill mun vandrat kring hela Europa och för

mänga är sedan framträngt äfven till Turkiet. Nu
hade han också .sjelf kommit dit; väl i den djupaste

olycka, dock med den mest slösande frikostighet. det

mest ohetvitigliga mod. och med en personlighet, som
nödvändigt mäsle hänföra del turkiska folket. Ovin-

nor. prakt och guld. dessa i deras ögon mest lockan-

de frestelser, sago de honom förakta. Ingen riillrogen

museiman kunde i högre grad afsky vinet och mer

samveisgrannt iakttaga sina morgon- och aftonböner;

och vid trumpetstötarna om Söndagsmorgonen infiinno

sig turkarna hoptals för att beskåda den svenska guds-

tjenslen ocli den nordiska hjcitens andakt. Han tyck-

tes dem liöjd öfver alla menskliga brister och svag-

heter; ja nära nog vara ett öfvernaturligt väsende,

livilket djur och naturkrafter hyllade och kulor ocli

svärd icke vågade vidröra. Folkel hänlördes af en

beundran, som gränsade lill dyrkan. De vilade alla

slags vördnadsbetygelser. och en dag kora en bland

dem och klappade honom ph axeln sägande: hrarföre

hav irhe Ailnh fjifvit oss en sådan herre? Med duj



i spetsen skulle vi museimän erbfra hela verlden. —
Del är ganska troligt, att denna deras sionesstämuin?

bidro? i sin iiiäu till Karls märkvärdiga heslut alt tills

vidare stanna qvar i Turkiet.

KRKDSFOKSI.AG.

Under ll\klen frän Piillava lill Perevoloczna skic-

kade Karl 2:eneraIm;ijor .Mejerfclt att föresia Peter

fred och fän'j:v('xliiiji. Peter svarade, att sedan om-
släniliglielerna lilifvii föriimirade . inaste ock freden

blifva det. 1 öfrii:t ville Peter icke närniarc nllata

sig: fy lian hoppades ännu genom sina filrfijljande

troppar fa Karl sjeif lill fänga ocli sedermera kunna
enväldigt förestafva villkoren. Men sedan det blef be-

kant, nit Karl kommit lyckligen undan till Turkiet, ut-

lalaile (sarcn sina fordringar mera bestämdt. De \oro

liu LifTiand. Estland. Ingermanlaini. Wiborg och Kare-

len, saml alt Mazeppa nnd anhängare skulle nlleinnas

och August erkiiiinas för Polens konunl.^ IJa sven-

skarna funno dessa anspråk alliför stora, erkände rys-

sarna sjeifva. att. när man komnie till nuderhandling,

torde alskiiiiga jemnkningar kunna göras '). .Men det

kom aldrig till nägon underhandling. Karl tillbakavi-

sade helt tvärt de ol)illiga aiisjiräken.

livad, som niycket väckte hans ovilja, var Peters

fordran, alt Mazeppa skulle ullemnas. Tsaren svara-

de, all detta påslående vore allJehs deisamma som det,

Karl framställde, dä lian tvingade August att utlem-

na Patkuil ; och att Mazeppa i alla hänseenden vore

vida mer hrotlsUg än Patkuil. Den gaiDle kosack-

') Enliat Josias Cedinliielms berättelse i Giörwolls svenska

Bibliolh. I. 277. .Nordberg lillHiiaer, del Pcler ulven ior-

drade, alt Sknnc. Halland och Blekinge skuiIe aisiås åt

Danmar.k.



lietmannons mod ocli hralter hade emellertid hlifvit

belt ocli Iiailel biuliia irenoiii de iiarda slasr. som kros-

sat lians jtlan och hans välde. Elter ankomsten till

Bender var han för det mesta säng:lii;s:ande och fick

snart sluta sin oroliea och nnmera olyckliga lefuad.

Spänningen mellan Karl och Peter ökades Jiter-

igen och i följe af liere ryssarnas oloOiga tilltag. Ett

sådant var anfalkM mot (Jyllenkrook, hvarom mera
framdeles. Kit annnt bestod i några jförsök alt hort-

snaj)iia konungens egen person. Mnlad af ryssarna,

hade hospodaren i Moldau lofvat at dem förråda Karl,

nuder det denne, beledsagad af blott nägra fä perso-

ner, företog länga ridler än ät ena, än ät andra sidan

och. enligt vanan, ät ödsliga eller föga besökta nejder.

Planen blef förrädd. och Karl tog sig sedermera något

bättre i akt.

KARIS liKSin AIT DRÖJA I TLKKIIiT.

Tvänne af Karl fållade och sedermera länge vid-

hållna föresatser halva pä honom och pä Sverge nt-

öfvat elt stort ocli ganska olyckligt iiiOylande, De

voro nämligen beshilen alt afsätla Angnst och att

dröja i Turkiet. Vi hafva ledan sett uppkomsten, fort-

gången och närmasle följderna af det första. Oss

återstår att betrakta del andra.

Af nägra omständigheter skulle man tro, att Karl

nyss efter ankomsten till fiender ämnade, sä jfort möj-

ligt, återvända till Pommern eller till Sverge. Flere

bref och uppsatser säga uttryckligen, att sådan var

afsiglen. och i Sverge ansågo mänga hans snara hem-

komst vara säker 'j. Verkställandet fördröjdes dock

genom följderna af hans erhållna sär. Detta hade för-

') B ro kind. Brei till generalmajoren i Slralsund i De-

cember 1700 och början af I7t0.
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värrats genom de möJor, de skakningar, för livilka

konnngen var under flykten frän Pultava bestiiiidigt

ntsatt. Såret visade Aler anlag till kalilirand, och bo-

tandet blef sä u)yckel kinkigare, som Karl ej beiler

nn ville begagna de medel, läkaren Neamann löreskref.

Da förklarade denne, att man pä sädant sätt skulle

snart nödgas afskära henel. sä att konungen seder-

mera kunde hvarken gä eller rida. Detta skrämskott

verkade. Karl tog in, bvad Neumann förcskref, och

foten mäste underkastas en ny ocli smärtsam behand-

ling, tivarvid läkaren icke endast bortskar en inängil

skadadt kött, utan ock tog ut ett ben. som redan bör-

jat svartna och frälas. Det var icke förr än i meillet

af September, som konungen blef sä ätersfälld. alt

fräga om hemresa kunde uppstä. Emellertid hade han

skickat Gyllenkrook med nägra hundra svenskar pä

vägen upp emot polska gränsen, för att diT inhämta

underrättelse om Krassau och bereda vä? för den snart

cfterkoramanile Karl. Gyllenkrook inberättade dock,

att vägen genom Poleu var [ganska osäker, ty den

kringsvärmades af dels pysska troppar, dels polska

vänner till konung August. Nämnde ryssar kommo
ocksä kort derefler och skimrade eller tillfängatogo

Gyllenkrooks lilla troj)p. tillåtande sig dervid ett olof-

list besök inom turkiska området samt ett (adelvärdt

brott mot de löften, som vid tillfället blifvit ät samme
Gyllenkrook gifna ')

Det är svårt att bestämdt säga, om det uägOQ

gäng var Karls allvar, att hösten 1709 återvända till

Sverge; — likaså att afgöra, oär han fattade det

märkvärdiga beslutet att dröja i Turkiet. Orsakerna

till det sistnämnde kunna dock anas. Först nämligen

stoltheten. Lnder nio års tid hade haa till Sverge

opphörligen skickat endast glänsande segertidniugar.

') Några påstå, alt Karl ämnat Gyllenkrook till en lockbit,

som skulle narra ryssarna till ett anfall inom turkiska

onuådel och sålunda reta sultanen till krij;.
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Att na vid ingaiifen till dpf tionde komina hem en-

sam, fatti?. slnj^en, lik en pä lyckans liaf skeppslira-

ten iifvenlyrare. sädant knnde ej annat än vara i hiiisr

grad molbjiidande. — Andra skälet var lians gamla

ovilja mot August. Genast efter Pullava-nederlaget

iiade denne ålervändt till Polen och der Idirvit som
konung antagen. Alt jaga honom bort igen. hlel också

hädanefter Karls förrijimsla syfte. Af dessa skäl var

del, som han nu ocii allt framgent icke ville resa hem

pä någon annan väg än genom Polen, och ej heller pä

nägot annat siill än i spetsen fiir en slor turkisk här.

Beslutet att dröja i Bender var i mycket elt hihaiig

till. eu följd af beslutet alt afsätta August. — Tredje

skälet var hoppet, att med turkisk hjelp kunna angripa

och försvaga Ryssland. — Det fjerde bör väl sökas i

den jernhiirda envishet, som frau spädasle barndomen

utgjorde ett förhrrrskande hufvuddrag i Karls l\nne:

och det femte i den verlilsäsigt, i hvilken Karl. för-

ledd nf anlag, lycka och ensidig tidsanda arbetat sig

in; nämligen att till densamma hjelleäran hörde att

aldrig gilva efter, utan att hellre brylns Un höjas.

Han tycktes hafva profetiskt anat och velat förljena

skaldens lofurd :

Han kunde icke vika:

Blott lalla kunde han.

Och som en sordcles hög nlmiirkelso ansåg han för

sig sjelf att så falla, och för sill folk alt falla med
och för eu sädan konung.

För att nu genomdrifva sina åsigler mot både

Polen och Ryssland, vände han sig till bägges arffien-

de, Turkiet, och till dess regering. Redan pä viigen

frän Oczakow till Bender alTärdade han ett sändebud

till sultanen. Att öfverlala denne till elt omedelbart

anfall mot August, derlill fanns intet användbart skäl;

men sä mycket mer mot Augusts bundsförvandt tsaren,

hvilken nyss trängt Turkiet frän Azow och som hotade

racd andra och svära tilltag. Kails sändebud päpc-



kade dessa vådor ocb tillade, att för deras afcärjande
funnes intet bättre medel än ttl nära förhund mellan
turkiska och svenska hofven. Sultan hörde sätta Karl
i stånd att med trygghet återvända till Polen och till

sina svenska östersjölandskap; och sedermera borde

Karl förstärka sin dervarande här och i förening
med konung Stanislaus och turkarna ännu en gäng
framtränga mot hjertat af Bt/ssland och e/väsa dess

eröfringsh/stnad '). Redao nnder flykten frriu Perewo-
loczna till Uczakou tvckes Karl liafva. märkvärdigt

nog, inom sig och i tystbet uppgjort denna plan. hvil-

ken i sjelfva verket är densamma, som sedermera lag

till grand för hela hans fem ars långa vistande i Tur-

kiet, 1 det längsta hoppades han kanna bringa den

till verkställigbet ocb säianda fä återvända bem, icke

ecsam och olycklig, utan i spetsen för en segrande

bär ocb efter att hafva för andra gängen störtat Aa-
gust. Se der orsaken till hans dröjsmål i Tarkiet och

till bans åren 1710. 1711, 1712 ocli 1713 förnyade

befallningar att en svensk här skulle skickas till Po-

len för att der möta ocb bjelpa konungen ocb tur-

karna.

Några omständigheter lockade verkligen till så-

dant beslut. Ju mer Karl bämtade sig från den ned-

slagna sinnesstämning, som såret, nederlaget ocb sy-

sterns död otvifvelakligt förorsakat, eliura den doldes,

desto mer åternppväxfe hans gamla ovilja mot August,

bans gamla mod. bans djupt rotade förtröstan pa egea

kraft, egen lycka ocb egna svenskar. Hans förhopp-

ningar på turkarna saknade ej heller sina skäl. Vi

bafva redan talat om den allmänna förtjusning, hans

personlighet uppväckte bland det lägre folket. Han
såg förhällandet, ocb grundade derpå stora planer.

') Tiilvafron af Karls bref i ämnet försäkra» af m^nsa, för-

nekas af andra. Innehållet öfverensstämmer dock med
hans åtgerder och önskningar.

Fryxellt Ber. XXIII. 2
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Äfven bland Turkiets högre ämbetsmän funnos raanga",

hvilkas fosterlandskärlek härmades öfver ryssarnas ny-

ligen vunna fördelar ocli hvilka fruktade, att dessas

eröfriug af hamn vid Svarta hafvet sknlle medföra

stora vädor. Ryssen i Azow var för Turkiel lika be-

tänklig, som lör Sverge ryssen i Petersburg. Mänga
högt uppsatta museimän önskade derföre pä fullt all-

var att i förbund med svenskarna få angripa Ryssland,

och det i synnerhet under ledning af en sä stor och

verldsberyktad krigare som Karl den tolfte. Till detta

parti hörde tartar-khan, hvilken var dels personligen

missnöjd med tsaren, dels oroad af ryssarnas grann-

skap I Azow, dels vunnen af Karls löften och pen-

ningar, och som derföre nu erbjöd 35,000 man. —
Det fanns ock en hop andra turkar, som i sjelfva

verket icke ville börja något krig mot Ryssland; men
som hoppades kunna i närvarande brytning skrämma
tsaren till en och annan eftergift, och hvilka derföre

låtsade och lofvade taga Karl under armarna. — Der

fanns ock ett tredje parti, hvars medlemmar blott ville

störta sultanens då varande riksämbetsmän för att

sjelfve träda i dessas ställe. Emedan viziren och hans

kamrater, dels vunna af Ryssland, dels drifna af öfver-

tygelse, talade för fred, förde framtidsherrarna just ett

motsatt språk, uppeggade hatet mot tsaren och utmå-

lade med lysande färger de segrar, som under Karls

fana skulle vinnas; men de gjorde allt detta mindre

på allvar än för att reta sinnena mot den fredliga vi-

ziren och bereda dennes fall och sin egen uppkomst.

— Det fanns ock ett tjerde parti, mägtigt serdeles

bland qvinnor och lägre folkklasser. Det visade lifligt

deltagande för Karl endast derföre, att han var en

utmärkt personlighet och derjemte för närvarande

olycklig. De leddes af rent menskligt deltagande för

denna storhet och denna olycka, och voro kanske de

enda, som med verklig oegennytla ville göra något för

»venskarna. De öfriga sökte endast begagna dem så-

som medel att främja egna afsigter eller Turkiets för-
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delar. Alla dessa i bjerlat skilda partier voro dock f

det yttre hvarandra lika och förde elt och samma
språk, nämligen om riödväiidig:heten a(t tillbakavisa

tsaren och hjelpa Karl. De sliila och fredälsk«niide i

landet, ehuru troligtvis utgörande flertalet, iakilog»

som vanligt tystnad, och lemnade ordet ät det buller-

samma krigspartiet. Så tycktes hela Turkiet brinna

af längtan att få angripa Ryssland. Denna skenbart

gynnsamma sinnesstämning har säkerligen än m»»ra

stärkt svenska konungen i dess tagna beslut.

Turkarna voro i början ej litet smickrade deralV

att kristenhetens ryktbaraste härförare tagit sin till-

flykt till sultanen, kristenhetens största fiende. Gäst-

frihet, i synnerhet mot de olyckliga, är också en bland

de dygder, som Mahomets lära (rämst ålägger sina

bekännare. I första uppbrnsningcn af denna stolthet,

detta ädelmod, tyckes ock sultanen halva ut fäst sig,

att med en stark och tillräcklig v;ikt föra Karl tillbaka

till dennes svenska besittningar. Karl tog genast fa-

sta på löftet, höll sig dervid envist och ornbbligt ocli

sökte på grund af detsamma tvinga sultanen till någoo
större hjelpsändning. Tvist derom uppstod likväl re-

dan nu. Turkarna frågade: huru jni/cket folk, Karl
ansåg sig behöfca som en säker och tiUräckliy be-

täckning under resan genom Polen. Karl svarade:

50,000 inan. Turkarna påstodo, alt detta vore allde-

les för mycket '). och att inryckandet af en sådan
här skulle af polackarna anses som ett uppenbart

fredsbrott. Underhandlingens fortsättning följer län-

gre fram.

Till ofvaonämnde planer eggades Karl mycket af

de polackar, som ännu dröjde i hans omgilning. De

') Enligt nåara uppcifler, hir sultanen också lofvat Karl

dessa .jO,000 man. Se l.inknp. Ark Äldre och n>are
handl. Fol. — B ro kind. Brel Iran Bender liii en ge-
ueralmaj. i Strå I sund I7(j9, \H0.



visste, att Angust A oyo gjort sig^ till bone öfver

Polen. Såsom trogna auliärigare af Sfauislaiis, Kunde

de sjiJedes icke vänta annat äu lauiLslI)kt och elände;

så framt ej Karl lyckades med turkisk lijelp omigen

fördriCva August och upphjelpa Slanislaus. I spetsen

för detta parti märktes Potocki, Grudziuski och ge-

oeralmajoren Slauislaus Poniatowski. Deone sednare

arbetade träget pä verkliggörandet af Karls turkiska

plan: och när ingen skicklig svensk kunde för sådao

afsigt sändas till Konstantinopel. erbjöd sig Poniatow-

ski sjelfmant och utförde sitt värf med framgång och

lycka, såsom vi snart skola se.

Troligtvis har också en och annan jaherre i Karls

oragifning rådt honom att tillsvidare (jvarstanna i Tur-

kiet; ehuru vi derom icke funnit något säkert bevis.

Sådana tillstyrkanden behöfdes ej heller. Karl

hade nog af sina egna tänkesätt, understödda af nyss

uppräknade omständigheter. Han t\cks tidigt nog

bafva stadgat sitt beslut. Redan i Juli eller begynnel-

sen af Augusti 1709 började han tala om de många
Lind ren för en no tillämnad hemresa. Ensam eller

åtföljd af blott några få, skulle han väl kunna taga

sig fram. Men att återvända i spetsen för hela sven-

ska sällskapet blefve svårt; ty då skulle öfver allt fi-

ender möta. Han kunde ej hclkr förmå sig att öf-

rergifva sina kamrater och lemna dem oförsvarade i

turkens våld, o. s. v. Resan genom Polen hade dock

åtminstone i början icke medfört synnerliga vådor.

Bender låg nämligen vid gränsen af nämnde land, i

Lvilket Stauislaus ännu hade till sill stöd något parti

och 8000 svenskar under Krassau. Denne sednare

hade dragit sig nedåt Lublin och snart nog kunnat i

trakten af Kaminietz möta Karl, hvars återkomst till

Polen otvifvelaktigt skulle halva uppmuntrat anhängar-

ne af Stanislaus och skrämt dem af konung August.

Karl plägade aldrig sky, utan tvärtom söka faror.

Derföre trodde många redan du, att den försigtighet,
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han i närvaramle fall röresppglade. var endast elt

svepskäl för alt få stanna qvar nti Tnrkiet och trnga

sig till så stor resebeläckning-. att meil densamma ett

nytt polskt krig skulle kunna förelagas.

Pultava- slaget spärrade app allas ögon. Maa
väntade visserligen, att någon större motgång skalle

träffa svenska krigsmagten; men att olyckan skulle

blifva så stor. så utomordentligt afgöraode, det hade

man icke föreställt sig. Sverges farligaste fien<Ier,

Danmark och konung August, fattades af utomordent-

ligt stor glädje och bröfo genast löst lör att godtfföra

lidna förluster. Men om deras företag mera framdeles.

Annorlunda voro känslorna hos Enuland, Holland, Öster-

rike till och metl Frankrike. Flvar och en bland dessa

stater hade sina egna skäl att önska, det Sverge icke

måtte gå helt och Itållet under; och alla ansågo enda

räddningsmedlet bestå i konuniens snara hemkomst.

De gjorde derlöre hvnr efter annan sina förslag att

densamma underlätta. Frankrike ville skicka en flotta,

som skulle från Turkiet hämta Karl öfver till Marseille

eller Touloo, hvarifrån han kunde landvägen återvända

till Sverge. Miillern. Karls förnämste statsman, sedan

Piper och Hermelin blifvit fangna. afrådde; emedan
Karl skulle sålunda komma till Frankrike i ett slags

förbindelse, som kunde ingifva misstankar hos Sverges

bundslörvandter. sjöraagterna ^). Men också dessa er-

bjödo sig att med en örlosrsflotla föra både Karl och

hans svenskar tillbaka till Sverge. Miillern sökte öf-

vertala konungen till antagandet af så god lägenhet;

men förgäfves. Som skäl anförde Karl flt fnlladt be-

slut alt aldrig anförtro sig ål hafvel. Men i det

formliga afslag, som skickades till Holland, hette det,

alt turkiska hofret upprjifrit en annan och närmare
väg, som kanske komme alt tagas. Äfven (isterrike

lörklarade sig gerria vilja lemna Karl obeliiiidrad och

') Uppsal. Diplomat Annaler. Norinis berättelse.



säker hemresa freiiom Ungern och Tyskland; och att

deniiidervisa liuHom sh mycken heder och villlarishet,

som en vän och en så slor konung kunde påräkna.

Ofverlygad om, alt Karl skulle bogagna anbudet, säges

ock kejsaren hafva åt sina generaler och höfdingar

utdelat befallning om det sätt, hvarpa den höge gästen

skulle moilagas. Jag. skrifver Miiilern, underlåter

icke att söka med all flit och förslgtighct göra detta

kejsarens tillbud smakligt; och jag påminner rid alla

tillfallen om, huru mycket värt betryckta fädernesland

lider genom konungens frånvaro; likaså, huru hans

eget anseende fördunklas genom ett långvarigt dröjs-

mål bland kristenhetens fiender. Jag har ock sagi

honom, att turkarna med sina smickrande ord och

skenfagra löften blott söka egen fördel; och att de,

när den är runnen, skola lemna hans majestät hjelp-

lös och strandsatt. Ätven Josias Cederhielm skref,

ocli uägra presler predikade i saujma anda. Men Karl

var obeveklig; och det enda svar, Miiilern kunde be-

komma, var, att sultanen måste hålla det löfte, han

gifvit om god betäckning genom Polen; och att Karl
icke ville taga någon annan väg. Miiilern ansåg sig

böra om alli deKa underrätta regeringen i Stockholm.

för att, som han saiie, visa, att han af undersätlig

nit och trohet påmint konungen om dess sanna för-

del. Eljest, skref han, skulle någon kunna tillvita

mig att hafva varit orsaken till hans majestäts långa

fördröjande här på orten och till alla deraf måhän-
da kommande olyckliga följder för värt kära fäder-

nesland.

Eget var förhallandet med SJanislaus. I nödens

stund snart ötVergifven af polackarna, hade han nöd-

gats undan den älervändande August fly bort till sven-

ska Pommern. Djupt sörjande öfver alla de olyckor,

hans konungaskap förorsakade, lät han i Bender inför

Karl anmäla sin önskan att få nedlägga kronan; sin

bön, att Ivarl icke skulle ytterligare uppoffra Sverges

sanna fördel för alt frälsa en olycklig vän. Karl sva-
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xade: om han icke vill längre vara Polens konung,

m skall jag snarI der(iII göra någon annan ').

Karis utsigter till turkisk lijplp blefvo i slutet al

1709 ocb burjan af 1710 iiägot förmörkade ocli hans

förbållande till sullanou mindre varmt äu i början.

Turkiska regeringen ville uämligen pä intet sätt blan-

das i polska angelägenbeterna. Som villkor för den

ifrågavarande betäckningen under hemresan fordrade

derföre sultanen, att Karl sknlle lata Stauislaus falla

och erkänna August som konung af Polen. Men Karl

nekade. Turkiska regeringen blef misslynt och biir-

jade dessuloni tröttna ocb önska, att den dyra ko-

nungsliga gästen matte lemna landet. Måhända var

det en artig vink härom, da sultanen vid samma tid

skänkte konungen 10,000 dukater -) liksom till res-

pengar, och dessutom tjugu ridhiistar. bland hvilka

fanns en dyrbart sadlad och serskildt ät konungen eg-

nad gängare. Karl behöll bäde penningar och hästar;

men ville ej anträda färden förr, än den lofvade be-

täckningen ankommit. Man pastär ock, att August

utskickat en mängd sachsiska officerare med uppdrag

att sprida sig i Böhmen, Schlesien och kringliggande

länder och söka derstädes ufipsnappa och tillfångataga

den hemresande svenska konungen.

Turkiska regeringen blef förlägen om, hvad göras

borde, I första ifvern hade man troligtvis gifvit mer

än hälft löfte om tillräcklig betäckning. Uppfyllandet

kunde lätt medföra krig mot bäde Peter och August.

Detta ville sultanen och dåvarande slorviziren All und-

vika. I Maj 1710 föreslog man derföre, att nio tur-

kiska krigsskepp skulle komma upp till grannskapet

af Dniesterns utlopp och der ofhämta svenska konun-

gen och allt hans manskap och föra dem till hvad

plats inom kristenheten, han sjelf önskade. Karl tac-

•) Enligt en annan berätlel$e var dei först 17<0, Som detta

arfcud ffjordes och delta svar gafs.

') Några saga 20,000.
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kade; men afböjde förslaget och begärde i stället, att

sultanen måtte rölja stu törsta tanke, nämligen att låta

en tillräcklig betäckning ledsaga Karl genom Poleu

norrut till de svenska östersjöländerna.

FJERDE KAPITLET.

KARLS LEFNADSSÄTT OCH OMGIFNI>G I BENDER.

Innan vi fortsätta berättelsen ora Karls långa ocb

invecklade underhandlingar med Turkiet, må här lem-

aas eo teckning af det lefnadssätt, han förde, de per-

soner, med livilka han omgaf sig under det hallfjerde

år han vistades i Bender.

KARLS LEFNADSSÄTT.

Detta var tämligen likformigt och så, att livar

timme hade sin alltid återkommande sysselsättning;

t. ex. först den enskilda bibelläsningen, morgon- lik-

som aftonbönerna med sina psalmer, arbetet i kansliet,

den korta måltiden och dessutom soldatöfningar och

en för- och en eftermlddagsridt, båda sä långa och

häftiga, att ofta tvä eller tre hästar blefvo på dagen

uttröttade; sist nattens hvila, mången gång i kläderna,

till och med utan att låfa ens stöflorna åtdragas.

Brefvexlingen och de egentliga regeringsärenderna

lemnade mycken tid öfrig. Den användes på hvarje-

handa sätt; mest pä krigiska föremål. Utom de nämn-

de nästan dagliga vapenöfiiingar med den lilla pä stäl-

let varande troppen, sysselsatte han sig med regle-

menten och förslager till flere olika slags krigsrörel-

ser m. m. Han skall hafva egenhändigt fyllt tvänne-



band med dylika arbeten. Ofta roade han sig ock

med att spela scliack, än med Poniatouskl, an med
Grotliusen. Fabrice, ett sändebnd. en ntliggare frän

Görtz, lockade honom ock till läsning, i synnerhet ar

Corneilles och Racines fransyska sorgespel. Hland

dem alla skall han hafva i synnerhet fästat sig vid

Mithridates. Dennes mod i olyckan och ihärdighet

mot tienderna, allt maladt med skaldens bjertaste fär-

ger, skall hafva senleles slagit an pä den lik sinnade

svenska konoiigen. Han begynte läsa äfvon Boilean;

men vid nägra härda uttryck mot Alexander, t. ex. att

denne varit en f/alning, en rasande mennislca, slet

Karl med harm bladen ar boken och ville sedermera

icke taga den i hand. Det var nämligen jnst det äf-

ventyrliga i Alexanders bragder och i det fordna rid-

darelifvet. som mest anslog konungens eget sinne.

Tatfeltäckaren Hullman måste ocksä i Bender gäng på
gäng för Karl npDropa den gamla 100 ark dryffa rid-

dareromanen om prins Gideon af Maxibrandar, i hvilken

Karl fann slort behag, och måhända en tillämpning på
sitt eget öde. Der berättades t. ex. hnr den gamle

konungen skrapade rosten af sin gullspira, att den

skulle lysa sä mycket fagrare i sonens hand, och sade

till denne scdnare: »fred har jag hållit i mina dagar;
Tornen du begynner krig mot röfcare och upprorsstif-

vtare, mot lejon och leoparder, mot eld och ratten.

-»iJa! verlden lär förundra sig öfver allt, hvad du har
y)att lida, hat, afund, förföljelse samt ormar och dra-

yykar, som lägga sig mellan dig och din drl; men efter

»stort arbete och möda skall du slutligen vinna diti

ymiäl o. s. v.»

Ofta om nätterna, när korningen icke kunde sof-

va, steg han njtp och gick in till nägou bland de

kringboende herrarna, tillät denne icke lemna sängen,

ntan satte 8ig der bredvid och bortpratade sä den ena

timmen efter den andra. I allmänhet blef han mer
nedlåtande till och med skämtsam än förut. Stundom

passade han på och gick in i sina herrars rum, när



dessa voro borla, g^enomsökte dä klädskåpen och sön-

derref eller kastade på elden de plagg, t. ex. skor,

handkrairar, prydligare kläder m. m., som icke öfver-

ensslämile med den enkla dräg(, hvilken i Karls ögon

var den enda, som anstod en svensk man och krigare.

Äfven Miillern och dess sekreterare fingo mottaga dy-

lika påhälsningar, mistade skor och toffior och tvin-

gades alt begagna de krigiska stöllorna. Sjelf deltog

Karl aldrig i nägon ymnigare förplägning; men när

sädana gästabud anställdes hos gunstlingen Grothnsen,

kom han stundom och ställde sig utanför fönstret och

såg på. huru de andra muntrade sig. — Han bar tå-

ligt nog motsägelser af sådana personer, hvilka han

trodde mena sig väl. Enligt sägen, har hofpredikan-

ten Schnit vågat några påminnelser mot det långvariga

vistandet i Turkiet. Stundom blef Karl dervid förtre-

tad. En annan gång upptog han det nådigt; ehura

icke till efterrättelse. — Åtskilliga generaler, och i

synnerhet Daidorff. tilläto sig stundom rätt skarpa an-

märkiiiiigar mot laget till Ukrän. Karl tog det icke

illa. ulan sökte försvara åtgerden och bad dem hafva

tålamod, så skulle de snart fä se tågets lyckliga

följder.

I andra hänseenden iakttog han sin värdighet pä

ett sätt, som förvånade, och med en säkerhet sä stor

och så afgörande, som hade han ännu stått pä spet-

sen af magt och lycka. Ehuru August blifvit af po-

lackarna åter erkänd som konung, och ehuru Stanis-

laus lefde i Stettin som landsflyktig, måste dock denne

sednare sjelf kalla sig och af svenskarna kallas för

Polens konung. — ^ä^ Mazeppa dog, utnämnde Karl

på eget bevåg till efterträdare en sin kosack-anhäu-

gare vid namn Filip Orlich, hvilken i Bender måste

sedermera kallas och uppföra sig som kosackernas

hetman, oaktadt han af deras jord icke innehade en

enda tum och bland dem sjelfva Icke kunde räkna som
anhängare mer än några tusen iandsllyktiga perso-

ner. Den 10 Oktober 1710 utfärdade Karl ett öppet



til! Zaporogerna slälldt bref, i hvilket han lofvade,

att, såsom Sverges fordna konungar gjort, alltid be-

skydda Zaporogerna och att icke sluta fred med Ryss-

land förr, än de och deras hetman Orlich hlifvil be-

friade från rysska oket och återvunnit sin värdighet,

sjelfständighet och gräns ' ).

Förbiudelsen med Svorgo var i början ganska

ringa. Knappt bvarannan manad afrärdades ett ilbiid

till fäderneslandet, och ofta förginio länga tider, på
hvilka man derifiåo icke erhöll nägra bref. Dessa

voro vid framkomsten vanligtvis flere raänader gamla,

stundom än mer. Först i slutet af är 1710 inrättades

genom ilbud en slags förbindelse mellan Bender och

den ordentliga österrikiska posten i Lngern. Denna
begagnades dock mest att hämta bref och nyheter

frän kristenheten. Men att skicka sädana tillbaka var

mera sällan fillätet. I allmänliet tyckte Karl ej om,

att hans oiugifning skref till Sverge och berättade,

hvad man i Bender gjorde. Han förböd enskilda att

sända brefbärare inåt Europa. Frän honom sjelf och

frän hans hof blefvo med de nämnda ilbuden knappt

hvar fjerde vecka bref alTärdade, och det ofta så i

hemlighet, att mången ej visste derom eller kände be-

gagna tillfället, att medsända sina enskilda skrifvelser.

En Hyltéen afskedades ur kansliet endast derföre, att

konungen fått se 2), hur han åt sina hemmavarande
meddelat åtskilliga nnderrättclser om tillståndet 1 Ben-

der. Karl läste nämligen ofta de bref, som hans her-

rar både afsände och mottogo. Dessa måste derföre

sjelfva i sina skrifvelser iakttaga mycken försigtighet

och bedja sina vänner göra likaledes ^).

') Fr. min. br. niO.

^) Det är en sägen, att konungen sjelf af nyfikenhet brutit

Hyliéens bref.

•*) Moraths brefsamling på Kallersta vid Linkö-
ping. C. Feif till Joh. Reenstierna d. 49 Juni i'\3.



Under det Iiigua lif, som nuniera fördes, lade ko-

nnogen uågol pä hullet, och det solbrända ansiktet

antog hvitare färg. För öfrigt tycktes han ständigt

vara i godt lynne och älska putslustiga uppträden och

berättelser.

Medel till bestridande af sina utgifter erhöll han

på hvarjehanda sätt. Det berättas väl, att tsaren hade

vid Pultava tagit den från Sachsen medförda krigs-

kassan, stigande ännu till 6 millioner riksdaler. Eq
betydlig del tyckes dock hafva blifvit räddad och satt

Karl i stånd att utdela de omtalade stora gåfvorna åt

tartarkhan och ät pascharna i Oczakow och i Bender

m. 11. Mazpppa lemnMde vid sin död 160,000 dukater.

Deraf skall Karl hnfva behällil 40.000 '). Dessutom

fick han. som sagdt är, af sultanen 500 riksdaler dag-

ligen, och sedermera serskildt, kanske till respennin-

gar, 10,000 dukater. Han säges ock hafva af samma
sultan under loppet af 1710 länat stora summor-)
samt af holsteinska hofvet 100,000 riksdaler 3). Äfveo

af Frankrike tyckes han hafva bekommit penningar;

allt detta under loppet af åren 1709 och 1710. En
stor del af dessa dryga summor användes till mutor

och underhandlingar i Konstaulinopel; det öfriga utde-

lades af konungen och hans lika frikostiga skattmä-

stare Grothusen, om hvilkas hushållning längre fram.

KARLS OMGIFMNG I TURKIET.

Efter slutadt krig mot August, hade en del af

Karls utmärktare ämbetsmän återvändt till Sverge och

') .Andra säga 80,000.

-) Somliga säga 200,000, andra 400,000, andra 1,600,000

riksdaler.

3j Sistnämnde summa liar dock Karl. enligt några uppgifter,

snart återbetalt.
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främst bland dem Arvid Horn och Masons Stenbock.

Vid och efter Pultava-slaget mistade han förnämsta

återstoden af den gamla appsällningeo, t. ex. Piper

och Hermelin i kansliet; Rebnskiöld, Lewenhanpt,

Crcutz, Diiker och Lilla Prinsen i fältet. Sedermera

framträdde på skädebauau en hop fornt mindre be-

märkta personer, hvilka intogo de platser, som efter

förenämnde herrar blifvit lediga.

Utrikes ärenderna lemnades åt statssekreterareo

sedermera hofkansleren mui.lp:rn, en kunnig, erfaren,

redlig och arbetsam herre; men blyg och föga beslat-

sam. Han vågade väl stundom motsäga konungen;

inen icke med tillräckligt eftertryck. Karl värderade

hans ärlighet, men hade ej stor tanka om hans åsig-

ter och kraft. Stundom hände ock, att Mullern lem-

nades i okunnighet om kanske just de allra vigligaste

angelägenheterna.

Inrikes ärenderna anförtroddes åt k.asten feif;

son af en kramhandlare i Stockholm och dotterson af

vinskänken Casten Hotf. hvars namn ännu lefver qvar

i den af honom egda byggnaden. Feif hade i sin ung-

dom varit hattmakarelärliug. Som skrilvare hos Piper

gjorde han sedermera lycka genom snabb hand, arbet-

samhet och genom kännedom af finska språket och

ställde sig tillika in hos Rebnskiöld genom att vara

dennes spejare pä husbonden Piper '). Han var liten

och klen till växten, tarflig, egennyttig, trolös; men
vann Karls ynnest genom putslustiga upptåg, konungska
tänkesätt samt genom det mod, hvarmed han delade

alla faror; och den beredvillighet, hvarmed han biföll

konungens förslag. De hemliga underrättelser, Karl er-

höll från Stockholm, gingo genom samma Feifs hand;

och under vistandel i Turkiet berodde på honom till

en stor del ledningen af Sverges inrikes angelägenhe-
ter. — Så tecknas mannen vanligtvis. Drag af andra

tänkesätt finnas dock: vördnadsvärda, om verklign. och

') Fr. mi-n. br. d. 26 Jan. HOT.
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ej låtsade. DS Karl 1715 rnot Feifs ifriga afstyrkan-

(le utfärilade en turliöjil lulllaxa, blef Feif af allmän-

heten ansedd ocli hatad som tillställaren. Låt, skref

han till Reenstierna, lul folket sä tro; ty det är bättre

de lägga sin ovilja pä mig än pä honungen ').

Bland de kri;?are, som förut stält nära Karls per-

son, återfinna vi i Bender axel sparre, med samma
sinnelag och i ungefär samma ställning som förut;

modig, stundom öfvermodig; munter och fritalig; men
för öfrigt ej heller nu af något serdeles stort intlytan-

(le. — En annan var generalmajoren karl glstaf
HÅRD, hvilken beskylles hafva varit den, som mest

smickrade konungen och understödde dennes planer,

äfven de oförvägnaste. — En tredje var den njycket

omtalade gunstlingen änders lagkrcrona. Anseen-

det hade väl börjat sjunka; men han for dock ännu

oförsynf fram med förtal och öfversitteri. Emedan han

hittills fatt ostralTad angripa en mängd sina medbrö-

der. sA började han nu på samma sätt behandla tartar-

khan och paschan af Bender. Dessa härmades och

kallade honom den galna svensken, samt klagade hos

Karl. Lagercrona åter utmålade dem med mörka fär-

ger och ville, att konungen skulle hos storherren an-

hålla om deras afsättning. Karl skickade den nya

mer och mer framträdande gunstlingen Grothusen att

undersöka förhållandet. Dennes berättelse utföll till

paschans och khanens fördel. Lagercrona i yttersta

vrede började då framkasta den ena giftiga beskyllnin-

gen efter den andra mot khanen, paschan och mot
medtäflaren Grothusen. På ett drag af bittert löje öf-

ver läpparna kunde man se, huru litet Kari tyckte om
dessa ord. Men Lagercrona var sa i taget, att han

icke märkte någonting, utan sökte i konungens när-

varo göra Grothusen till liignare. Karls vrede upplå-

gade nu häftigare, än man någonsin sett. Med blos-

') Moralhs brelsaml. p*i Kallerstad. K. Feif lill J.

Reenstierna d. 26 Sept. 17(5.
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sande aQsigle grep han till eldgafTeln; men kastade

den genast bort igen och sade: jag borde slä af er

benen. Men lagen eder bort och visen eder aldrig

mer för mina ögon '). Dagen derpa föll Lagercrona

till konungens fötter oeli bad om nad; men Karl sva-

rade: nej! det är en gäng sagdt och skall hlifva der-

vid. Genom liofpredikanten Anriwilliiis anmälde dä

Lagercrona, att han önskade före afresan gå till natt-

varden: men att han vid denna för.-;oiiingsmåltid ej

ville hafva nägon ovän qvar, ocli alt li;in derföre ge-

nom Anriwillius bad om konnng:ens förlåtelse. Karl

svarade: det är bara ett påhitt för alt fa komma till-

baka; men det blir icke af. Har han ej nägot annat,

som tynger pä samvetet, sä kan han gerna för min
onåds skull gä till nattvarden; ty som konung kan
jag rätt väl straffa brottet, utan att derföre hata brotts-

lingen -). Hans lall var olijelpligt. men bcklasades af

ingen; ty alla mindes, huru många han sjelf förut

svärtat och skadat -^j. Sedermera blef han sk\|l(l för

alt hafva bortsnillat 100.000 dalcr s. m. för Wester-

bottens regemente; likaså en hop chartff-sigillata?-

') Enligt De la Motra>e. I Riksark. finnes eit d M
Dec. 1710 skriivet bref frän Feif lill Ulrika l-leenora

med följande bernttelse om samma upptrade: Laucrcrona
plägade i Karls närvaro med h;lrda ord anlasla sina fien-

der-, på belallnins hade Feif flera gånaer varnat honom,
men fåfängt ; i Okt. angrep han pä samma salt Groihu-
sen; Karl sökte lusna honom, men törgaiVes; lemnade
då rumme', tillkallade nästa d;ig Grothusen och Lager-
crona samt skrapade och bortvisade den sednare; denne
bad genom Feif om nåd; Karl svarade: jag använder
ogerna hårda ord; men en gäng dertill tvun-
gen, anser jas bryggan bruten och h varje
återgång omöjlig. Jag är ock glad åt alt vara
af med denna skamlläck för värt folk.

') Säfstaholms Ark. Tilläggen vid Nordbergs historia.

^ Fr. min. br. Axel Sparrc till Erik Spar^e d. 25 Dec.
47<0.
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nieilel '). Äunu 1717 forl^ick rättegängen, för hvars

utredande en serskild nämnd var nedsatt '^). Vi känna

icke utgäng-en. Lagercrona dog slutligen 1739.

Hans efterträdare i konungens ynnest blef berör-

de öfverste guothlsen; en frossande läckermun, och

dertill bogifvcn på prakt och slöseri, och till sitt lyn-

ne full af finhet och beräkningar. Ehuru i mycket en

motsats till konungen, blef han dock snart nog dennes

förnämsta gunstling. Orsakerna voro flera; ett in-

nästlande umgängessätt; — en slug försiglighet, som
sällan vågade kraftigare motsägelser; — en stor för-

måga att genom qvickt skämt krydda de för Karl el-

jest tråkiga göromålen; — en viss likhet med konun-

gens benägenhet för slöseri och ridderliga äfveutyr; —
och ej mindst en verklig och varm tillgilvenhet för

Karls person. Tillika var han genom sin kännedom
af turkiska språket mycket nyttig, nästan oumbärlig.

Ingen bland gunstlingarna i Bender hade så stort in-

flytande. Man blef ock konuagens skattmästare. Huru

han skötte denna syssla, kan bedömmas af följande.

En dag skulle han redovisa för 60,000 riksdaler.

Räkningen bestod i följande ord: 10,000 riksdaler ut-

betalda till svoiskar och janitscJtarer pä hans maje-

stäts befaUning; det öfriga af mig förtärdt. Karl sade

dervid : så tycker jag om, att mina vänner göra sina

räkningar. Men om MiiUern skall redovisa blott nå-

gra tusen riksdaler, så låter han mig läsa igenom

hela ark. Dä tycker jag mer om Grothusens lakoni-

ska räknesätt. En gammal officer, som ansågs något

mycket hushållare, fadlade, att Karl gaf så stora sura-

mor åt Grothusen. Konungen svarade: jag ger pen-

ningar blott åt sådana, som förstå att använda dem.

Men om Grothusen kunde mnvända» penningar, sa

hade han ock en stor förmåga att sådana anskaffa

och att öfvertala folk till det ena lånet efter det an-

') Rådsprot. d. 7 Juli 4712.

') Fr. min. br. d. «3 Kfers M\1.



dra. Men emedan betalningen ofta iiteblel". aftoa: för-

troendet för både konungen och bans skattmäsiare. så

att dessa slutligen måste gifva förbindelser pä 100
riksdaler, fast de ofta i sjelfva verket moftogo blott

50 eller 20. Sä var det. som Karl ocb Grothusen ofta

skötte sina angelägenheter, senleles under sista tider-

na i Bcuder och i Demotica. Fahrice skref: i fråga
om all onödigtvis förstöra penningar äro konungen
och Grothusen sä goda kamrater tillhopa, som två

tjufvar på en marknad. Dock föll härvid på Grothu-

sen icke den ringaste skugga af egennytta. flan hade

på sitt eget namn upplänat ät konungen ej mindre än

250,000 ecus.

Den vigtigasle i Karls omgifning var polacken

STAMSLALS poNiATOWSKi; eu herre, driftig, modig,

duglig, ädelsinnad; dock ödmjuk, smidig och med utom-
ordentligt stor förmåga alt behandla menniskor. Han
var öfverste för Stanislai lifvakt och denne sin konung
i det längsta och med ovanlig trohet tillgifven. För Karl

hyste han samma känslor, och tillika för dennes hjelte-

dygder eu beundran, som gränsade till hänryckning.

Det var derföre af trohet och tillgifvenhet för båda
dessa furstar, som han tog sa utmärkt litlig del i de

underhandlingar. Karl torde i Turkiet. Utan PouiatoMski

hade här troligtvis ingenting kunnat uträttas. Men
denne herre hade ett nit, som aldrig svalnade, eu
kraft, som aldrig tröttnade, ett mod, som sent eller

aldrig förtvinade. Ännu 1717 hoppades han, att Karls

och Stanislai lyckostjerna skulle återigen uppgå. Af
ryssk-turkiska partiet i Konstantinopel var han bittert

hatad och ofta till sitt lif hotad. Rysska dervarande
sändebudet sökte muta honom, sökte skrämma honom,
sökte, säger man, genom förgift undanrödja honom.
Men allt låfängt. Karls förtroende vann Poniatowski
genom ofvanstäende egenskaper och genom en likhet

1 åsigter, som tyckes hafva kommit icke af smicker,

utan snarare af en viss öfverensstämmelse i lynnet,

PryxelU Ber. XXIIL 3
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en lust för äfventyrliga företag: och en olnst för be-

räUriaode buslinlluing. Också denne herre både i eset

namn npplanat och pä Karls tiirki.^ka undcrhandliujjar

användt 120,000 ecus.

En person, som stod ganska väl hos konung:eu.

var ock holsteinareo fabrice; en glad och lefnadsiu-

stig, men slug och fyndig man. Görtz underhöll ho-

nom vid Karls hof aren 1710— 1714 för att der be-

vaka Ilolsteins allmänna och Görtz"s enskilda fördel,

hvari han ock lörträfTligt lyckades.

FEMTE KAPITLET.

KAKL I BKM)E« 1710.

Året 1710 var etl bland de olyckligaste, Sverge

genomgått. Det var under dess lopp, som ryssarna

borttogo Riga, Pernau, Revel, Wiborg och Kexholm,

ochlsom pesten lörhärjade en stor del af fädernes-

landet.

Karls förnämsta och esentligaste syfte och sys-

selsättning nnder samma ar bestodo i

FORSOK ATT RETA SULTANEN TILL KRIG MOT
RYSSLAND.

De Statsskäl, som dertill användes, bestodo för-

nämligast i att påpeka de vådor, som från Rysslands

sida hotade; nämligen, genom hamnen vid Azow och

möjligheten att derlfrån angripa Krim och Konstantino-

pel; — genom Ukräns eröfring och dermed samman-
hängande planer på Moldan och Walachiet; — genom
förbindelsen med de många grekiska kristna inom Tur-
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kiet. ocb geoora tsareus bemödande att blifva ansedd

som dessas skyddsberre. o. s. v. Sultan, sade man,

bör derföre begagna tillfället och i förening merf Po-
len, nämligen under Stanislaus, och med Sverge under

Karl tillbakavisa tsarens anspråk och qväsa dess magt.

Sådana voro de vigti.?a ocb talande skälen; men det

blef ej lätt att fa dem vederbörligen framställda för

sultanen. Saken lyckades dock slutligen för Ponia-

towski. Denne värfvade en fransk alTälling vid namn
Goin '). som var läkare i Harem, ocb sedermera ge-

nom honom en judinna, som både tillgäng till Validé,

sultanens uiägtiga moder. På sådan smygväg skicka-

de man den gamla sultaninnaii till ocb med bref från

svenska hofvet. Tillika vanns en ungrare vid namn
Horwatb -). bvilken åtog sig alt ouppbörligt omtala

Karls kämpabragder för en bland sullaninnans hof-

raän. bvilken sedermera upprepade dem för nämnde
Inrstinna. Hon ocli i allmänbet seraljens qvinnor blef-

vo bögligen förtjusta öfver den nordiska bjelten. Hon
kallade honom sitt lejon ocb sade till sultanen: när

skall du hjelpa mitt nordiska lejon alt uppsluka den

rysska tsaren ^^ Hänförelsen gick så långt, att hon

tvärtemot turkiska vanorna skref flere bref till Ponia-

lowski; ja, till ocb med till Karl, ocb lofvade denne

sitt förord och biträde. För alt ytterligare pådrifva

saken, utdelade Poniatowski mycket mulor vid både

turkiska och tartariska bofven.

STORVIZIRF.X ALl STÖRTAS.

Men för fredens bibehållande arbetade å andra

sidan rvsska sändebudet Tolstoi med samma ifver ocb

') Andra säga, att det var en portugisisk jude vid namn
Fonseca.

') Andra säga en fransman kallad Bru.



36

medel. Del säges. att slorviziren Ali ensam fått

40.000 riiikater i månaden. Andra påstä, att viziren

aldrig mottog några rysska mutor; men att han af

verklig öfvertygelse ville undvika krig och dessutom

blifvit retad, dels genom en träta med Karls sändebud

Neugebaner, dels genom Karls vägran att erkänna Au-

gDSt. Alltnog, ban yrkade pä fred och pä Karls hem-

resa. Denne blef förtörnad. När sultanen i slutet af

1709 skickade Karl respcnningar och reshästar, med-

sände viziren också från sin person fyra eller fem af

det sednare slaget. Karl ville ej mottaga dem; /y,

sade han, jar] tarjer imja skänker af mina fiender.

Vännen Jussuf pascha, nästan på knä, bad honom att

icke med ott sådant afslag reta den mägtige viziren;

men förgäfves. Karl beslöt till sultanen inlemna en

skrift, som skulle ådagalägga vizirens falskhet samt

fördelarna af ett krig mot Ryssland, En sådan blef

verkligen uppsatt och med tillhjel|i af franska sände-

budet öfverdyttad till turkiska språket. Men (M svå-

raste återstod, nämligen att få densamma laggd för

sultanens ögon. Det var visserligen tillåtet att fram-

lemna dylika skrifter; men framlemnaren skulle då ge-

nast träda i häkte och, om anklagelsen befunnes

ogrundad, strypas. Man befarade, att storviziren kun-

de lyckas rättfärdiga sig inför sultanen, hvilket då

skulle kosta brefbärarens lif. Något hvar undandrog

sig derföre ett så vådligt uppdrag. Slutligen narrades

och lejdes dertil! en fattig, enfaldig man, hvilken, när

sultanen gick till moskéen. trädde fram och öfverlem-

nade brefvet. Sultanen läste detsamma och lät vät

frigifva brefbäraren; men tycktes för öfrigt ej fästa

serdeles vigt vid brefvet, utan fortfor ännu till en tid

att bemöta Ali med samma nåd som förut. Men på

Sverges sida trädde mer och mer enkesiiltaninnan,

tartar-khan. gunstlingen Kumurgi och vizirens njånga

fiender och afundsmän. I detsamma kom ock budska-

pet om Stenbocks seger vid Helsingborg. Mättet blef

fullt och storviziren Ali störtad.
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STORVIZIREN NUUMAN UPPHÖJD OCH STÖRTAD.

Till efterträdare valdes Nuuman af den gamla tur-

kiska Iijelteslägten Kiuinili '). Han hade stort ause-

ende för luod, rättsiiiuighet och kraft. Med liänsyn

till Sverge följde lian dock i Ljertat samma åsigter

som företrädaren, viljande ogerna våga ett krig för att

upprätta Karls fallna magt. Men lian ville dock med
skenet af en siulan plan skrämma ryssarna -). Ilau

började derföre vidtaga ätgerder ocli föra ett språk,

som tycktes gynnande för Karl. Dennes ovänner blef-

vo afsalta och viziren. ja (ill och med sultanen sägas

formligen hafva lofvat att för Karls hemresa genom
Polen lemna en betäckning af 40- eller 50,000 man,

hvartill några lägga stora skaror tartarer. För skens

sttull gjordes ock flere betydliga rustningar. Peter

blef orolig och skref till sultanen följande: om sven-

ska konungens afsiyt endast vore den att komma hem
till sina eyna stater, sä kunde han utan näyot hinder

resa genom Ungern och Tyskland. Att han nödvän-

digt vill färdas genom Polen, bevisar tydligt, att han
ämnar derstädes upptända ett nytt krig. Tsaren till-

sammans med konung August kunde alltså med rätta

stänga för honom denna väg. Men af kärlek till fre-

den och af eftergifvenhet för sultanens önskningar,

vilja tsaren och konung August dock tillåta ett sådant

genomtåg med en turkisk betäckning af 500 ja ända

till 3000 man. Men, om antalet stege till, sä stor här,

som man säger vara föreslagen, dä skall det anses

som krigsförklaring. Sveusk-turkiska partiet trodde

eller låtsade tro, att Peter ville pa sådant sätt narra

Karl att med ringa betäckning resa in uti Polen, pä

det tsaren sedermera skulle kanna lätt omringa och till-

') Andra stafva Köprili.

•) Enligt andra källor sökte Nuuman blott skatTa Karl sä-

ker hemresa.
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fångataga Iionoiu. Viziren utfor i häftiga ord och hotade

att sjeir i spetsen för 100,000 man uppträda mot Ryss-

land, m. m.; men i sig sjeif ville han undvika kriget ')

och bad derföre Kari resa genom Tyskland hem till Sver-

ge igen. Alla dessa planer och anläggningar blefvo

emellertid oförmodadt och tvärhastigt afbrnlna. Nnu-

man ville entlediga nägra oärliga ämbetsmän och fick

derföre mänga fiender. Af rätträdigliet vägrade haa

ock att bifalla åtskilliga sultanens olagliga förslag och

vågade till och med att klandra några dess fel. Slu-

tet blef. att Nnnnian efter ett par månaders ämbefs-

förvaltiung tog eller tick silt afsked.

»lEHEMET BLIFVER STORVIZIU OCU TLRKIET FOnKLAItAR

RYSSLAND KRIG.

Till slorvizir togs nu paschan I Syrien Mehemet
Balladschi, d. v. s. Mehcmel vedhärorcn. Han var

född italienare, i)ade sedermera kommit till Tnrkiet,

antagit Mahomels lära och blifvit anställd i seraljen

först som vedbärare och sedermera i andra sysslor;

hvarunder han deltagit i sultanens utsväfningar och

vunnit dess ynnest i sä hög grad, att han redan en

gång förut beklädt storvizirs-ämbetel. Han var ingen

krigare. Sig sjelf lemnad, ville han derföre bibehålla

freden; men nödgades dölja sådana sina tänkesätt.

Han hade nämligen blifvit till sin nuvarande värdighet

upphöjd af det parti, som önskade eller åtminstone

låtsade önska krig. Nästan hela den lägre folkmassan

och janitscharerna längtade derelter på fullt allvar;

och detta dels af vördnad för Karl, dels af hat mot
ryssarna, hvilka i sista kriget lyckats tillfoga Turkiet

stora förluster. För att skrämma tsaren, hade viziren

') Några säga dock, att Nuuinan nu mera ville auiiripa

Rvssland.
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Nnnman appkidhit denna sinnesstämning till en s^an
retlighet, att den nomera knappt Kunde styras. Deu

uniierstöddes ock af många personer pa samhällets

liöjder, t. ex. af Validé, aT Knmurgi och af tarlar-

khan. Frän rikets norra gräns anfördes ock högljud-

da klagomal ufvor de våldsamheter, ryssarna der be-

gingo, de fästningar, de anlade. .Medan öfverläggnin-

garna härom förekoinmo i sultans rädslörsamling. in-

träffade en händelse, sum gjorde slag i saken. Under

sin vistelse som fänge i Moskwa hade Josias Ceder-

hielm lyckats muta en i rysska kansliet anställd äm-
betsman '). Af denne iiokom han da en uppsats, som
innehöll tsarens planer mot Turkiet, nämligen, hi4ru

denna sedn((re mofjt bovde för det närvarande smick-

ras med fa/jra löften och icke pä något sätt retas, så

länge kriget mot Sverge varade; — huru Karls tåg

till Ukrän och Mazeppas uppror borde begagnas, som
förevändning att helt och hållet underlägga sig kosac-

ker och zaporoger ända till Svarta hafvet; — huru
besittningen af dessa länder borde tryggas genom fäst-

ningar och ditfli/ttad annan befolkning; — huru man
dere/ter kunde lätt taga Krim, innan ännu sultanen

hunne fä underrättelse om försöket; — huru man
kunde från Krim ytterligare när som helst besöka

Konstantinopel o. s. v. Cederhielm skickade uppsat-

sen till Stockholm, hvarifran den öfver Wien kom till

Karl. hvilken lät densamma ufversättas pä turkiska

och till sultanen framlemnas. Dermed var saken af-

gjord. Sultanen förklarade krig mot tsaren och lät

kasta dennes sändebud in i de sju tornen, Konstan-

tinopels beryktade statbfäugelse.

') Säfstaholms Ark. Tillag? till Nordbersis historia.
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SJETTE KAPITLET.

KARL I BENDER 1711.

Vi börja med

RUSTNINGARNA TILL KRIGET.

Sultaoens förbercoelser voro serdeles stora och

liotande. Man beräknade att lian sknllo eller kunde

utrusta 280 skepp ') med 35- eller 37,000 matroser,

ett artilleri, som räknade 14,000 man, en liär ai'

150.000 turkar och 200,000 tartarer. Han tycktes

vara mycket viss om seger; om man nämligen tår

(tömma af de villkor, han framställde för fredens bibe-

hållande. Han fordrade nämligen, att tsaren skulle

i:o till Turkiet ätergifva Azow med tillbehör samt sjelf

nedrifva alla sina der och i trakten varande fästningar;

2:o utrymma Polen och erkänna Stauislaus för landels

konung och, om så behöfdes, tvinga August till sam-
ma erkännande; 3:o återgifva kosackerna deras obe-

roende; 4:o nedrifva Petersburg och åt Sverge utan

förbehåll ätergifva alla de länder, tsaren eröfrat, samt
tillika alla segertecken, han tagit vid Pultava o. s. v.

Storviziren berättas halva sup : jag skall i hör/ra han-
den taga sabcln och i den venslra svenska konungen
och i spetsen för 100,000 turkar och tartarer bana
honom väg, hvart han vill -).

Sådant språk, sådana anspråk ville Peter alldeles

icke lyssna till; i synnerhet icke vid denna tid, dä

') Några säga 360.

') Några säga, att det var viziren Nuuman, som yttrade

denna hotelse.
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han nyss efter Pultavaslaget stod på höjden af lycka

och uiagt. Äfveu han räknade stora härar, öfver

200,000 soldater, hvilka han ansa^ nu mera vara i

krij^sduglighet tnrkariia (jfveriägsna. Dessntom sades,

att friiu August skulle komuia stora skaror polackar

och sachsare. Turkiska lydfurslen i MoUlau, Kanteujir,

och den i Walachiet. Braneovan, ingiugo också med
Peter förrädiska stämplingar af ungefär samma halt,

som Mazeppas med Karl den tolfte. De sökte nämli-

gen mot sin länsherre sultanen uppreta Servier, Aiba-

iiesare och de mänga millioner greker, som funnos

inom turkiska sfalen, och hvilka längtade efter tsaren

säsom trosförvandt och befriare. Sä gynnande utsig-

ler hade Peter pä turkiska sidan. Pä den lifTläudska

hade han under aret 1710 bemägtlgat sig hela LilF-

land och Estland med alla fästningar och genom åt-

skilliga öfverenskommelser sökt försäkra sig om inne-

vånarnas tillgiivenlict. Ät Önska sidan hade !»an tagit

Wihorg och Kexholm och visste Sverge vara genom
pest och krig sa uttröltadt och magtlöst, att derifrän

intet siörandi' anfall kunde befaras. I sä gynnande
omständigheter behöfde han icke frukta de turkiska

hotelserna; utan besvarade dem med förakt och med
ett öfverraod, som liknade sultanens. Man hörde ho-

nom säga, att han skulle eröfra Konstantinopel till sin

hufvudstad och blifvande graf och deremot skicka sul-

tanen fangen upp till det nordliga och kalla Peters-

burg o. s. v.

Vi hafva talat om sultanens och tsarens öfvermod.

Karl den tolfte och mänga hans herrar gäfvo dem i

sädant hänseende ingenting efter. Vi svenskar, skref

Axel Sparre, äro väl nu under vinlren osyn/ifja, men
till sommaren skola vi komma fram liksom svalorna.

Karl afslog den medling, Österrike, England och Hol-

land erbjödo. och litade i stället på sultanens magt
och på dess löfte att icke göra fred, utan med Karls

biträde. Sultanens bref härom skall svenska konungen
hafva burit pä sitt bröst. 1 förtröstan på dylik hji Ip
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läl han äfven förslA, all han sknlle ännu en gan^jaga

August ur Polen och ålcr uppsätta Sianislaus pa dess

tron. Han skall til! och idlmI hafva sagt. det han äm-
nade återvända genom Ryssland 'och Polen, och det

p;i alldeles samma väg, som lian Kommit; pä det han
skuUe visa hela rerlden, hvad han mäf/fade uträtta.

Ijans nu gilna löfte all hicr befria Zaporogerna är

nyss anfurdt. Sin lilla' i Bender varande Iropp rusta-

de han i den lörlrälfligaste ordning; och skickade till

Stockholm befallning, alt en hop i Bremen. Wis-

mar och Sverge varande 1 roppar skulle alle.sjimmans

oiördröjligen skickas till Pommern, der förenas med
Krassan och sedermera vara i beredskap alt vända

sig. hvarllidst konungen befallle. De penningar han

fatt låna voro redan slut. livarföre han begärde att

från Sverge till underslöd vid sitt förelag bekomma
300,000 riksdaler ').

1>BR01T 1 POLEN,

Redau i Januari manad detta ar inbröto i Polen

30- eller 3-4,000 tarfarer under tarlar-klians son, 6000
kosacker under den nya lielmannen Orlich, samt 3000
polackar under Polocki. Afsigten var att ur nämnde
land bortjaga bäde ryssarna och konung August och

sedermera älernpprälla den nu landsllygiise Sianislai

konungauöme. Man hoppades, att när Polocki och

hans vänner visade sig, sknlle största delen af polac-

karna öfverg;1 till hans och Sianislai sida. Pa sin

namnsdag den 28 Januari 1711 utfärdade Karl en Ull

samma folk ställd allmän kungörelse. Der beskrefs

med liUiga ord a// den fulshhet, August fordom risat

') Fr. min. br. d. 10 Juni 17 M.
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mot både polackar och svenskar, och i synnerhet det

trolösa sätt, hvarpå han nyss brutit Altranstad>prfre-

den; likaledes tsarens sluya bemödande att förrirra

och försvaga Polen och kanske rycka till siy en del

af dess länder. Verkligen s'åt!;es ock viJ dcuna lid ett

sådant rörslag harva varit a bana; nämligen att Ryss-

land skulle rå de östra delarna, Preussen de oorra.

och Aiignst det öfriga såsom ärftligt konungarike.

Karl rortfor i sin kungörelse på röljamle sätt: def är

med mycken möda och fara och med stor uppoffring

af svenskt hjelteblod, som vi nyligen befriat det ädla

polska folket. Vi kunna derjöre icke ulan vemod se

detsamma nu återigen tvunget att sucka under konung

Augusts orättvisa herravälde. Men vi behälla mot

eder våra fordna tänkesätt och skola icke spara nå-

gon möda eller kostnad förr, än vi å nyo bortjagat

edra många fiender och återupprättat landets frihet

och dess rättmätige konungs tron. Härom hafva vi

slutit ett fast förbuiul med den ottomaniska sultanen

och den store tartar-khan, h vi/ka båda liksom vi sjelf-

va älska och vilja äfven med vapen i hand skydda

den polska staten och friheten. För att med Guds
hjelp verkställa detta vårt uppsåt, skicka vi nu några

troppar under eder egen kronfältherre Potocki in i

edert land och ämna sjelfve med talrikare härar snart

efterfölja. Hvar polack, som har hjerta för sitt fä-
derneslands välfärd, för sina gamla föräldrar, för

maka och barn; — Ärar polack, hos hvilken vanan

vid slafveri ännu icke qväfl del fordna polska model;

— och till sist hvar polack, som önskar se slut på
sitt fäderneslands olyckor, — alla dessa skola, vi äro

säkra derom, skynda all med hjcrla och arm ansluta

sig till del baner, som vi låtit genom eder kronfält-

herre till Polens frälsning höja o. s. v.

Polackarnas svar, en blandning af sannt och

osannt, bler ganska bittert. Svenska konungens kun-

görelse, skrervo de. visar hans öfvermodiga sinnelag

och vanliga statskonst, den nämligen, som har till
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valspråk: Divide el impera! '). Hans omtalade kärlek

till Polen kan bäst bedömas af delta rikes nuvarande
olyckliga och förhärjade tillstånd. Hans nu fram-
ställda förslag leder ej heller till någonting annat än
en ny och ryslig blodsutgjutelse. — Svenskarna göra

med polackarna såsom Joab med Amasa; de hälsa

och kyssa helt vänligt, men stöta dem pä samma gång
värjan genom Iifvet. Det sätt, hvarpä de läto utvälja

Stunislaus till konung, är ett underdiur, hvars like ej

finnes i hela Afrika. Också bestod samme Stanislai

regering endast i blind lydnad för svenska konungen,

i hvars förmak man alltid såg den polske sitta som
ett trädbelätc, eller vid dörren som en portvaklare;

dessemellan smickrande Piper med namnet af i^min

förträffligaste excellens»; ja till och med kys-

sande svenska herrars händer. Sådana äro de Lec-

zinskiska dygder, hvilka tillvunnit honom svenskarnas

nåd och understöd. Dessas högmod och ärelystnad

hafva slutligen gått utöfver alla gränser och ingifvit

dem beslutet att likaledes stöta tsaren från dess tron.

Sedan detta blifvit verkställdt, ämnade de komma till-

baka och göra polackarna till sina lifegna trålar ; ty

man må icke inbilla sig, att det fatliija Sverge velat

af blott kärlek till Polen och utan slutlig ersättning

uppoffra sä mycket manskap och medel. Men nu har

Gud straffat den dödliga menniska, som af högmod
velat tillmäta sig, hvad som blott tillhör 'Gud, nämli-

gen att omstörta riken och sätta konungar af och till.

I dess ställe har han sjelf inom ett ögonblick blifvit

nedkastad i olyckans djup. Men likväl låter han icke

sina arma undersåtares tårar och suckar gä sig till

hjertat eller beveka sig att sluta krigets jemmer och

eländen. Dcrföre, och dä han icke kan fä andra

bundsförvandter, tager han dertill turkar och tartä-

rer, enligt skaldens ord:

') Dela och beherrska.



Flectere si superos nequeo. Acheronfa moveho ').

— Han bör ur svenska litanian utstryka den rad,

som anropar Gud om beskydd mot turkarna. Han
liknar sjelf floden Donau, hvitken har sin upprinnelse

i kristna länder, men slutar sin bana bland musei-

männen. Hädelse är det ock att åberopa Guds heliga

namn och hjelp vid ett företag, sådant som detta; dä

det är fråga om att i sällskap med turkar och tarta-

rer förhärja kristliga land o. s. v.

EmellertHl nuderstödde Karl sfi mycket möjligrl det

omtalade infallet i Polen. Att bestrida dess kostnader

hade han lemnal 70.000 riksdaler af de penningar,

snltauen gifvit till lans -). Mänga svenska krigare

sknlle deltaga i taget och Karl sjelf åtföljde detsamma

de tvä första dagarna, men vände sedermera tillbaka

till Bender,

Sjelfva krigsföretaget blef endast ett stort och

ohyggligt härjningstag och ingenting annat. I början

sades det vara riktadt endast mot de i Polen varande

ryssarna; men angrep snart äfven deras bundsförvand-

ter, nämligen Angusts polska anhängare. Som dessa

utgjorde det stora flertalet, blefvo vidsträckta landskaj)

i polska Ukrän och nppat Bratslaw plnndrade och här-

jade, hvarjemte mänga, somliga säga 10,000, polackar

fördes som slafvar till Tartariet. Efter dessa bragder

skyndade tartarerna, enligt sin vana, hem igen, viljan-

de icke deltaga i nägot ordentligt fälttag, så mycket

mindre som öfvade rysska troppar begynle uppträda

och tillfoga dem belydliga förluster. Enda följderna

af hela företaget voro, att polska Ukrän ödelades, och

att polackarna uppretades till än bittrare hat mot

svenskarna och mot Stanislaus. Karl ogillade både

')Kan jag ej vinna Olympens beskydd ma jag
söka tartarens.

*) Fr. min, br. d. 10 Juni 1711.
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pluniliinsar och JilPifSsr; men tartarrrtia aktade fiiga

.sin egen klifin, äii minche don fräumiande konungen.

.-TOKA HVSS-TUIJKISKA KRKiliT 1711.

Oh egcndipa fälllAgct började Törst frampå våren,

iuiki.ska linfvudbiireii ryckte Iran Konstanllnopel norr-

nf. anförd af vi/.iren sjclf, i livars sällskap l*oniatow-

ski följde för alt vara till hands med sina rad och sin

större erlarenliet. En annan betydlig tropp-afdeliiing

var bestämd att segla till Azow och förstöra ryssar-

nas der gjorda anläggningar; h varvid svenska general-

majoren Hård skulle biträda på samma sätt, som Po-
niatowski hos viziren. En i tsarens tjenst varande
officer vid namn Sperrenler hade hos Karl erbjudit sig

alt förråda samma fästning åt turkarna, så snart dessa

hunnit ankomma. Planen var redan i det närmaste
uppgjord, men hann icke till fullbordan; emedan kriget

slutades långt förr, än någon kunnat förmoda.

Peters plan för fälttåget tycktes åsyfta att så

länge möjligt föda sina trojipar på Polens bekostnad.

Han kom derföre icke tågande genom det rysska

Lkrän, utan genom Polen, och bröt vid Seroka öfver

Duiesterlloden in uti .Moldan. vester om Bender. Här-

igenom hotade han att afstänga Karl från all gemen-
skap med både Polen och med turkarna. Viziren in-

böd dä konungen till hären, icke blott för den större

säkerhetens skull, ntan ock för alt taga tropparna i

ögnasigte. Karl afböjde anbudet, förebärande, att en

sådan resa kunde gifva honom utseende af att frukta

ryssarna. Många [låslodo rätta orsaken vara den, att

han icke ville uppehålla sig vid en här, der han icke

sjelf Unge föra högsta befälet. Feif och Mullern sägas

ock halva röreställl honom, hurn opassande det vore,

om han. ett krönt hufvud, aflade första besöket bos

viziren. hvilkcn, i sig sjelf blott ämbetsman hos ett
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annat krönt Lnfvad. var den, som bonlo först visa en

siidan niipmärksainhet. Man säger, all delta skäl öf-

vprensstäuide med Karls asigter och aTjrjorde hosliilet.

Sfidan var åtminstone vizireos uppfattning. När Po-

niatowski alerkoiu med Karls afslag, sade Melieinet

till tartar-klian: yr/// har rantat detta. Den stolte hrd-

ningett fruktar att risa oss för iwjcken ära.

Frän Diiiester ämnade tsaren ga ufver Priilli.

Donau och Halkan ocli rakt mot Konstanlinoj)el. Sche-

remetjew, i spetsen för generalerna, varnade för vadan

af alt taga sa dJH|)t in i fränimanile land ocii genom
så stora ödemarker, helst Inga betydliga förrader med-

fördes. Varningarna blefvo fåfänga. Hos[iodarerna af

Moldan och ^Valachiet liade lutvat an>^ka(ra lifsmcd»'!,

och tsaren hoppades kunna borttaga d(? (orrader sul-

tanen samlat vid Braila. Frän grekerna I Turkiet kom
ock dcD ena hemliga uppnjaninaen efter den andra alt

skynda till deras räddning. Peter anträdde fördenskull

sitt djerfva täjr och tlrade derunder årsdagen af Pul-

tava-slaget, i hopp alt snart vinna en lika afgörande

seger. Men redan pä vägen mellan Dniester och Prnth

ledo hans troppar af hunger ocli törst till den grad,

att sjukdomar ntbrulo ocli mänga tusen tillsatte lifvei.

De omtalade förräderna i Braila voro icke pä langt

när sä stora, soiu man väntal. och den rysska tropp,

som dittägat, blcf genom turkarna afskureu frän hul-

vndslyrkan. Walachernas furste vågade vid vizirens

annalkande icke taga tsarens parti, och hans folk höll

sig troget till sultanen. Derjemte kom tartar-khaii

med utomordentligt stora härskaror antagande till tur-

karnas hjelp.

Peter började inse vadan af sin belägenhet. Jag
har, sade han, gjort mig .skyldig till samma fel, som
min broder Karl. Jag har gått för djupt in i fien-

dens land, och för litet sörjt för lifsmedel åt mina
troppar. Likheten sträckte sig ock till andra punkter.

Tsaren hoppades hjelp af Kantcmir och dess moldauer.

liksom Karl af Mazeppa och dess kosacker. .Men i
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afgörandets stuiid^ öfvergaCs Kaiilemir af moldaiierna,

liksom Mazeppa af kosackerna, och Kantemir nödga-

des Hy till rysska lägret pä samma salt, som Mazep-

pa till det svenska.

Enligt Poniatowskis räd hade viziren emellertid

gått öfver Donau och frän söder tägat mot tsaren pä
samma gäng, som tarlar-khan kom frän öster. Peter,

med en af hunger och sjukdomar försvagad här, säg

sig snart omgifven af mängdnbbeit öfverlägsna och väl

försedda fiender. Snart voro hans troppar sä frän

alla sidor hotade och hopträngda, att de endast shitna

i en tät fyrkant förmädde tränga sig framät, och äf-

ven detta långsamt och med otrolig möda och svärig-

het. Slutligen kunde tsaren omöjligen komma längre,

utan nödgades slä läger icke längt frän Hush och vid

en böjning af Pruth-tloden, blifvande der inom kort

frän alla häll instängd. Pä sin egen sida, vester om
lloden, hade han i söder hela turkiska magten under

viziren; och I norr ett raoras och der bakom tartar-

klian och dennes talrika här. Pä den andra, den östra

sidan, stod Potocki med uägra tusen polackar och en

styrka af omkring 20,000 tartarer, livilka icke blott

hindrade ryssarnas öfvergäug, utan ock frän den pä
deras sida högre stranden läto sina kanoner obehin-

dradt spela in i tsarens läger. Ryssarna hade väl

gjort ätskilliga bäde tappra och förtvillade försök att

slä sig igenom; men fåfängt. Likväl återstod intet

annat medel än ett nytt dylikt. Ty att stanna qvar i

det ohyggliga lägret kunde mau icke ens bjuda till.

Det var trängt och nägra delar deraf sä sänka, att

gyttjan steg öfver fotbladet. Bristen var förfärlig.

Fastän lägrade vid floden, vågade nästan icke en enda

att frän dess strand hämta vatten; ty eho der visade

sig, blef genast ett mäl för de på andra sidan stående

fiendernas kulor. Lika stor var bristen på lifsmedel,

i synnerhet för hästarna. Mänga hundra sädana hade

störtat af svält, och de döda kropparna och den star-

ka sommarhettan förpestade luften. Fiendens kulor
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förorsakade likaledes mycken skada och man mäste

uppslå tsarens tält i en grop, för att betrygga bans

iif mot de stundliga farorna. I fall den öfverlägsua

fienden angripit, skulle allt motstånd troligen blifvit

fåfängt; ty ryssarna hade inga andra förskansningar,

än lösa för tillfället uppkastade sandvallar och länga

rader hopdragna liäslkroppar o. s. v. Men intet an-

fall behöfdes; ty inom tva eller tre dagar hade tsaren

af hunger måst gifva sig och hela sin här till fånga.

Han var ungefär i samma läge, som Lewenhaupt två

år fornt vid Pereuoloczna.

I sådan nöd ville Peter ena ögonblicket i sällskap

med Katarina och några sina närmaste smyga bort

mellan fienderna och åter\;inda till Ryssland. Men i

nästa ögonblick insåg han, att ett sådant försök vore

ogörligt, äfven nesligt; nämligen att ännu en gäng

liksom vid Narwa i farans slund öfvergifva sina trop-

par. Det återstod slutligen ingenting annat, än att

följande dagen våga en afgörande och förtvihad strid,

och dervid i spetsen för 10,000 man af det bästa ryt-

teriet söka bryta sig ut igenom fienden och skynda

undan till Ryssland. Han fruktade, han förutsåg dock,

att äfven detta skulle misslyckas, ocli affärdade der-

före till rysska rådet elt bref, hvari han erkände det

förtvinade i sitt läge och att han troligtvis skulle blif-

va skjuten eller fången. Ilau ålade dem att i först-

nämnde händelse till efterträdare genast välja den vär-

digaste; — och i den sistnämnde förböd han dem lyda

de, äfven egenliändiga befallningar, som han kunde

frän sitt fängelse utfärda. Derpå instängde han sig i

sitt tält och förböd enhvar att dit inträda samt öfvor-

lemuade sig ät den dystraste förtviilan. Fallna voro

de lysande drömmarna om Moldaus och Walachiets er-

öfring, om rysska hufvudstadens flyttande till Konstan-

tinopel m. m. Fallna voro ock fosterlandskärlekens

glada förhoppningar om att kunna lyfta rysska folket

till delaktighet i Europas ljus och bildning. Allt ho-

FryxeUs Ber. XXIII. ^
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tade störla tillbaka I fordna tiders vanmagt, mörker

och råhet. Frukterua af eu 20-^1? verksamhet voro

nära att p;l en gäng och genoin ett enda misstag blif-

va tilliutetgjorda.

FREDEN VID PRUTH.

Emellertid samlade sig de rysska generalerna till

öfverläggnJDg om, hvad göras borde och kunde. Bland

dem framträdde dä Katarina och föreslog att söka

med mutor vinna viziren och de förnämsta turkarna

och genom dem fred och räddning. Alla biföllo och

lofvade liksom Katarina sjelf att efter förmåga bidraga

till de summor, som erfordrades. Men ingenting kunde

göras utan Peters tillåtelse, och denne hade stränge-

ligen förbjudit enhvar att inträda i hans tält. Katari-

na vågade dock försöket och framställde i ödmjuka,

ömma och bevekande ord det nyssnämnde förslaget.

Peter antog detsamma och förklarade sig färdig att

åt turkarna återlemua Asow och kringliggande nejd,

samt alt befria kosackerna och utrymma Polen, m. m.

Några säga, att hans mod fallit sä djupt, att han, för

att befrias, ville dessutom åt Sverge återlemna alla

sina eröfringar med undantag af Petersburg och Inger-

manland. Han skref till viziren bref, fulla af ödmjukt

smicker, och begärde stillestånd af sin ädelmodige,

storsinnade fiende o. s. v. Emellertid samlades en

mängd penningar, smycken och dyrbarheter, stigande,

som man säger, till ett saramanräknadt värde af

200,000 dukater '), med hvilka man lyckades beveka

viziren och dess förnämsta rådgifvare. Tarlar-khan

och Poniatowski afrådde väl från en förhastad fred

och manade godt för Sverge, men fåfängt. Viziren

var ovänligt stämd mot Karl, och villkoren uppgjordes

') Andra säga rubel.
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på följande salt. Rysslaud skulle nlrymma Polen ocb

h Turkiet tillbakalemna Asow lued krinirlig^s^ande orter

samt nedriCva der uppförda läslniiigsverk. Kosackerna
skulle blifva sjellstäiidi^a, ocb rysska liären oc!i sven-

ska konungen få obeliindrade återvända livar till sitt

fädernesland. När viziren skulle underteckna freden,

ryckte bonom Poniato\Aski oinigen i armen ocb bad

bonom belänka de fördelar, man lofvat Sverge. Vizi-

ren svarade: der Sverge börjat slit hrirj, ma det ocksä

(jenom egen fred detmmma afsluta, Iivarjiå han skref

noder, och ryssarna släpples ut ocb anträdde sitt

återtåg.

När man började förutse den svära belägenhet, i

hvilken rysska bären skulle komma, hade Poniatowski

skickat ilbud till Bender med nnderrättelse om förhål-

landerna och med uppmaning till Karl alt så fort möj-

ligt skynda till stället. Karl gjorde sä, och ridande

genom natt och dag, anlände han till Pruth ett par

timmar förr, än ryssarna skulle aflåga ').

Han kom först lill Dödens östra sida, der Polocki

stod. Här flck han en öfvorsigt af ryssarnas bjelplö-

sa belägenhet; men tillika underrättelse om den nyss
afslutade freden; delta sednare genom tvänne pascbar,

som storviziren skickat till hans uppvaktning. Karl

begaf sig öfver färjan och till andra sidan, der tur-

karna voro lägrade '-). Storviziren hade ridit honom
en half fjerdingsväg till mötes och der uppställt sitt

folk och sig sjelf i spetsen. Karl styrde sin häst sä

nära lederna, att konung och slorvizir kunde ganska

') Enligt de vanliga berättelserna. Men enligt bref i dan-
ska geheime-arkivet, skriina i Augusti månad från lält-

lägret vid Dniester, tyckes det, som Karl redan förut

skulle hafva befunnit sig bland Potockis troppar på östra

sidan om Pruth; men der för sent erhållit kunskap om
den hemliga fredsunderhandling, som pä vestra sidan flo-

den fördes mellan storvisiren och ryssarna.

') Enligt andra berättelser sprängde konunsen i ögonblicket

simmande genom floden och öfver till turkiska sidan.
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väl se livaraiiilra. Den förro rod likväl den sednare

förbi utan alt hälsa, samtalande i stället med den åt-

följande Poniato\\ski. Derpä red han rakt til! vizireiis

tält, stes der in och satte sig i sofTan ölverst bredvid

Mahoiaets fana. Slorviziren med nägra sina herrar

följde efter och satte sig \)i\ andra sidan. Karl öpp-

nade samtalet med den önskan, att alia turkar utom

Mehemot matte gS ut. Denne svarade: min omgifning

består liliväl af Uoll sädana personer, som få del af

alla sin herres hemligheter. De mäste dock nt. Här
är en vacker krigssfi/rlia samlad, återtog dä konno-

geu. Slorviziren: den har Gud gifrit oss. Karl: men
det är skada, att den icke blir bättre begagnad. VI-

ziren: man behöfrer numera icke begagna den; eme-

dan oenigheten rikena emellan blifril bilaggd. Karl:

ja! jag hör, att du slutat fred; men ock, att du der-

vid icke bevakat mina angelägenheter, hvilkel dock både

du och din herre lofval. Viziren : jag har åt milt fä-
dernesland vunnit sä myckel, att jag är dermed nöjd.

Karl: du hade kunnat vinna nvjckel mer; ty du egde

tsaren och hela hans här i dina händer. Viziren:

det är mot Mahomets lag att neka fred åt en bönfal-

lande fiende; och om jag tagit tsaren till fånga, hvem
skulle dä hafva styrt hans land? Karl: deroni hade

du icke behöft bekymra dig. Men tror du ock, all

sultanen, din herre, blir nöjd med denna fred? Vi-

ziren : jag har magi att leda hären och sluta fred,

såsom mig bäst synes. Karl stod upp och sade: än
är det tid att godtgöra felet och upphjeJpa min sak.

Lemna mig blott fria händer! Jag skall ansvara

alltsammans hos sultanen, och du skall icke behöfva

släppa till en enda man; ty jag vet ganska väl, hvar

jag skall finna folk, som vill följa mig. Troligtvis

räknade han pä tartarerna och Potockis polackar.

Men viziren svarade: nej, det är nu mera för sent,

och del måste förblifva vid den fred, jag afslutat.

Derpä steg viziren npp nnder förevändning att rådgöra

med tartar-khan, hvarpå äfven konungen begaf sig till
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(Jenne sedcares fält. Meu ocksä liär voro alla bemö-

danden nu fipia fafänja. Morgonen derjut återvände

Karl till Bi iider.

Så berättas nppträdet af de trovärdijasfe källor-

na. Säi,^ner, dock obestyrkta, päslå, att ordvexlingea

varit mycket häftigare; att konnngen hotande knutit

sin hand under vizirens näsa; att han med Hit låtit

si;> sporre invecklas i dennes mantel och derpå ryckt

densamma sönder, o. s. v.

Peter skymlade hemåt med sina troppar, Iivilka

voro så försvagade, att de knap[it mägtade ultiiirda

återvägens mödor. Lika litet som han vid fälttagets

början anade den olycka, som skulle inlrälfa; lika litet

kunde han i olyckans djup föreställa sig en så oför-

modad räddning. Ryssarna sjelfve hade förlorat hop-

I)et deron). När under den vigliga natten första freds-

budet aträrdades till viziren, sade Scheremetjew '):

den, som locknl var txar till detta krifjståfj. Ur väl

den största (jnbvny pä jorden. Men om i närvaran-
de omständifjheter viziren mottager våra penningar
och gifvcr oss fred, då är han en än större narr.

Stor blef derföre allas glädje, när de oförmodadt slnp-

po ur fällan. Man sökte dock för landsmän och ut-

länningar dölja rätta förhållandet och lät utsprida, att

1 en tre dagar läng drabbning hade turkarna blifvit

slagna, mista t 25,000 dijda och 8000 fångar, — att

viziren dä begärt fred, och att tsaren dertiU bifallit,

emedan turkarna väntade förstärkningar m. m.^ När
sedermera villkoren, nämligen Asows återlemnande,

började blifva bekanta, hette det: att tsaren frivilligt

och ledd af en högre statskonst beslutit vända Ryss-
lands magt från Svarta Ilafvet till andra och vigti-

gare sidor. Peter skall till och med låtit sjunga: O
Gud, vi lofre Dig! öfver freden likasom öfver en se-

Ser. Man sade då: tsaren liknar har/ekin i skådespe-
let, hvilken gladde sig åt att hafva fått endast hun-

') Eller en vid rnmn Janus.
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ärade happrapp, dä han icke väntat sig slippa undati

med mindre än tvåhundrade.

En egen märkvärdighet är, att det var en qvin-

na, och en svensk qvinna, som i denna afgörande stund

räddade tsaren och det rysska väldet.

Karls öde ocli upprörande äro lika märkvärdiga.

Med den mest oförmodade vändning hade lyckan bragt

hans farligaste fiende i ett alldeles förtvilladt läge.

Oaktadt alla sina egna misstag och allt öfverdäd, var

dock Karl nära att genom samma fel hos motslånda-

ren komma i tillfälle att godtgöra mänga sina förluster.

Don klara, den bländande solstrålen försvann dock lika

plötsligt, som den framglänst; och lyckan, som ena

ögonblicket erböd sina största gåfvor, ryckte dem i

andra ögonblicket bort igen. Men i)ä Karls anlete och

uppförande kunde icke märkas ringaste spär till glädje

öfver det förra eller sorg öfver det sednare.

KARL OCH STORVlZiKEN MEHEMET.

Mehemet var, som det tyckes, aldrig nägoa upp-

riktig vän af svenska konungen och blef det än min-

dre efter uppträdena vid Pruth. Han visste sig hafva

svikit Karls förhoppningar och ädragit sig dess ovilja;

var derföre ock angelägen om att påskynda dess snara

afresa från Turkiet. I hörjan dock med godo. Redan

i Pruth-freden hade tsaren måst lofva att lemna Kari

obehindrad hemresa vare sig genom Ryssland eller

Polen. Genast efter fredsslutet affärdade viziren några

underhandlare, hvilka i Polen och Österrike utverkade

samma löfte. Derpä lemnade han Karl underrättelse

om allt detta, samt att 5- till 6000 ') tartarer och

') I sin ängslisa länatan att blifva af med den vådliga gä-

sten, tyckes viziren stundom hafva lofvat 12- ja ända

till 30,000 mans betäckning.
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Tillika bad han konnngeu besinua. att, sedan nu allt

delta blifvit i ordning, återstode ej mer något skäl för
hans qvarblifvande i Turkiet eller något hinder för
hans afjärd. Karl svarade, att för samma affärd for-

drades, att snltanen gäfve honom en större betäck-

ning och ett ytterligare län af 600,000 eciis. Vizi-

ren erböd blott 150,000. Karl svarade: jag hehöf-

ver oundgängligt förstnämnde suinma. Om sultanen

vill gifta mig ett dylikt län, skall jag detsamma red-

ligt återbetala och stanna i evig förbindelse sä väl för
delta som för andra åtnjutna vänskapsbevis. Hvarom
icke, hoppas jag få tillåtelse dröja qvar och andas
Turkiets luff, tills dess jag hinner frän Wien skaffa

mig egna penningar. Karl påstod dessutom, att Pe-
ters löften om säker resa genom Rijssland eller Polen
icke vore att lita på. Viziren föreslog dä att, enlist

den gifna tillåtelsen, fara genom Tyskland. Men Karl

invände, att äfven denna färd vore osäker, helst sedan
kejsar Josef aflidit och konung Angnst under ledighe-

ten vore den tyska statskroppens hufvud. Han skic-

kade ock flere bref till sultanen dels för att utverka

länet och betäckningen, dels för att ådagalägga, huru

viziren af egennytta hade i sista fredsslutet försummat
icke blott Svcrges utan äfven Turkiets fördelar.

Några bland dessa skrifvelser bicfvo af vizirens

folk uppfångade och till honom framlemnade samt vi-

sade tydligt, hvad han hade alt af Karl vänta. Det
artade sig dem emellan till en strid pä lif och död.

Viziren trodde sig kunna våga en dylik. Ryssarna
fastade hans uppmärksamhet dera, att Karl varit du
elfva är borta frän sitt fädernesland, och att han un-
der en stor del af denna tid svårligen kunnat leda

dess styrelse. Deraf, mente ryssarna, kunde man för-

stå, att han redan vore eller hölle på att blifva af-
satt; och att det vore af sådan orsak, som han kom-
mit till Turkiet och envisades att der stanna qvar
och fä hjelp af sultanen; men att denne sednare icke
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hade någon ära af ell förbund med en dylik furste,

o. s. v. För att locka tnrkarna (ill sista kriget, liade

Karl också lofvat, tlet 30,000 sveuskar skulle i början

af 1711 infalla i Polen ocli understödja tnrkarnas fö-

retag. Men pest. nöd ocli kort tid gjorde en sådan

ntrnstning för Sverge omöjlig, och de lofvade hjelp-

tropparna hördes ej af. Detta blef i Turkiet nttolkadt

som ett prof på Karls trolöshet, eller magtlöshet; kan-

ske ock som ett bevis pä sanningen af de rysska vin-

karna; nämligen, att lian icke mer vore konung i

Sverge, icke knnde öfver dess folk befalla. Af alla

dessa skäl trodde sig viziren kunna göra ett djerft

försök. Han skickade til! Bender vid pass 300 vag-

nar och yOO hästar samt stora förråder, alltsammans

för konungens hemfärd. Tillika sändes en pascha med

6000 ') man för att tjena til! I»eläckning. Viziren låt-

sade nämligen taga Karls resa för afgjord och sökte

derigenom sätta denne i nödvändighet att henne genast

nniräda. Men beräkningen slog felt. Karl tillkänna-

gat, att han skulle skjuta den första turk, som ville

med våld tvinga honom att begifva sig bort. Viziren

vågade icke låta saken gå till dylik ytterlighet, utan

lät ursäktande tillkännagifva, det hans mening icke

var att framtvinga någon afresa, utan endast att sätta

Karl I stånd att en dylik anträda.

Han sökte nu vinna sin afsigt genom andra me-

del. Karls brefvexling på Sverge och Tyskland och i

synnerhet på Konstantinopel, stördes så mycket möj-

ligt var. Karls turkiska tolk bortfördes, så att ko-

nungen icke skulle hafva någon, som kunde skrifva

och öfversälta de turkiska bref. som cingo till och

frau sultanen. För att ytterligare afskära all gemen-

skap mellan svenskar och turkar, förvisades Härd och

Ponlalowski från den ännu församlade museimanska

hären. Äfven indrogs den hedersvakt af janitscharer,

som IiitMlis varit förordnad til! konungens tjeost; lika-

') Några säga 10-, andra -14,000.
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så det (Jagliga Dnderhallet af 500 riksdaler. Slutligen

förböds folket i nejden kring liender att giira någon

tillförsel till svenska lägrel. På detta sätt ämnade

viziren genom både penninge- och hnngersuöd tvinga

Karl att återresa till Sverge. Det tycktes, som natu-

ren sjelf ville nnderstiidja lians bemijdanden. Duiester-

lloden, hvars ötversvämning år 1710 till allas HJrvå-

ning Dleblifvit, steg nu sommaren 1711 högt öfver

sina bräddar och bcgynte intränga i svenska lägret

och med vatten fylla icke blott soldaternas jordhyttor,

nian till och med konungens eget tält.

Karls uppförande vid allt detta var eget nog så

med hänsyn till floden, som till viziren. När Duiestern

började öfversvämma lägret, begärde svenskarna tillå-

telse att få flytta några hundra alnar högre upp på
fastlandet, nämligen till byn Wariiitza. Men Karl pru-

tade emot, viljande betvinga sjelfva naturen. Folket,

den ene efter den andre, jemnkade sig dock undan.

Karl stannade likväl qvar i sitt fält och vadade der

omkring, tills vattnet slutligen steg honom upp på smal-

benet. Dä, men först dä, flyttade han, don siste bland

alla. frän gamla lägerplatsen och lat uppslå sitt tält

bredvid de andras, närmare till Warnitza. Delta mot
lloden! — Mot viziren visade han om miijiigt än mer
stelhet. När janitschar-vakten borttogs, satte Karl sina

egna soldater 1 stället. När viziren indrog det dagliga

penninge-anslaget, befallde Karl, att hans hofhållning

skulle inrättas mycket både präktigare och större än

förut, och att, utom de förra tvänne tafflarna, konun-

gens och hofmarskalkens. skulle hädanefter också dag-

ligen dukas en tredje, nämligen för främlingar. Stör-

sta svårigheten var att fa behöfligt mynt. Holsteiuska

och franska sändebuden gåfvo väl enskilda iån; men
de förslogo ej långt. Penningar begärdes från Sver-

ge; men hvad det af 11 års krig utsugna landet mäg-
tade gifva, var föga och kunde dessutom icke på lång

tid hinna uppbäras och atilärida. Det var nu, hösten

1711. som Grothnsen började i stort drifva sin förut
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omnämnda lånerörelse, fur att knnna till någon tid

upprättliålla den nya prakten i Karls hof.

Viziren blef bäde oroad och (örargad. Han till-

kallade svenska sändebudet Funck och frågade hältigt:

hvarföre reser icke din konung ifrån oss och hem till

sitt eget land? Funck svarade: hans majestät har ej

meddelat mig sina afsigter ; men jag tror, att man vill

vela, huruvida sultanen gillar, att den sista freden har,

tmrtemot skriftliga försäkringar, hlifvit afslutad ulan

min konungs vilja och vetskap. Viziren: vill din ko-

nung icke sjelfrilligt gä sin väg, sä skall jag lata

binda honom pä en vagn och köra honom bort.

Funck: derpä vill jag svara, alt hans majestät, min
konung, icke låter binda sig af någon, eho det vara
må; och att, om man brukar våld, skall han försva-

ra sig, så länge han kan röra sitt lillfinger. Häriif-

ver blef viziren så uppbragt, att han jagade Funck på
dijrren och lät sedermera fängsla både denne herre

och några andra svenskar.

31eheniet beslöt dock att göra ännu ett fredligt

försök. Tvänne paschar skickades till Bender att drif-

va pä afresan. Om den ej anträddes med godo, sknlle

de framkasta ord om kraltigare åtgerder, Karl fick i

förväg kännedom om uppdraget och beslöt skrämma
sändebuden. Framför sitt tält uppställde han 30 svenska

dragoner med påskrufvade bajonetter, så att paschar-

na, för att komma in till konungen, måste nödvändigt

gå genom denna hotande rad. Dessutom lät han i

förväg säga turkarna, att de borde hafva tand för tunga;

ty om dem uudfölle ett enda ord, som vore opassande

eller stridande mot hans konungsliga värdighet, skulle

han genast låta sin utanför slående lifvakt komma in

och afbränna deras skägg. Pascharna blefvo så för-

bluffade, att de icke vågade med besked vidröra den

allvarligare delen af sitt uppdrag, utan aflägsnade sig

efter att hafva gjort några mindre vigtiga framställ-

ningar. Det svar, Karl lät afgifva, innehöll, att han
nu, likasom ständigt, hölle sig orubbligt fast vid sul-
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tans löfte om tillräcklig betäckning för hemresa genom

Polen; — att förlusten af de dagliga underhullspen-

ningarna bekymrade honom sä mycket mindre, som

han dylika aldrig begärt, utan de blifvit honom af

sultanen påtrugade; — och hvad hotelsen om våld

anginge, oroades han deraf än mindre, hafcande befallt

sina svenskar krossa skallen pä den första turk, som

vågade något dylikt; sjelf ämnade han hellre dö med

vapen i hand, än underkasta sig något slags tvång.

Härpå lät Karl kriu? den nya läserplatsiMi nppkasta

några lätta förskansningar och befalKe svenskarna

flytta sina hyttor eller tält närmare kring det kungliga

och tillika förse sig ined godt förråd af kulor och

krut. Gossar, sade han, den, som vill angripa oss,

skall få veta af, att han har alt göra med riktiga

hussar ^).

De tvänne pascharna ursäktade sig emellertid hos

viziren. Vi äro, sade de, för mycket svaga och obe-

tydliga, att till en furste, för hvilken allting darrar,

framföra några hotelser. Vi bedja derföre viziren

sjelf i egen person förmå svenska konungen till afresa.

Mehemet gjorde ock ett ytterligare försök, dock ej i

egen person. Han skickade till Karl ett bref. hvilkct

han låtit skrlfva på latin, pä det konungen skulle bättre

förstå innehållet. Det var en vederläggning af Karls

skäl för dröjsmålet, och en påminnelse derom, att en

stor tropp turkar och tartarer hade nu i 7 eller 8
veckors tid legal färdig att som betäckning följa ge-

nom Polen; — och att det vore orätt och mot sultan

ohöfligt att låta dem längre på sådant sätt vänta, o.

s. v. Men Karl vägrade. Då saroiLankallade viziren

sina förnämsta ämbetsmän och tramställde saken på
följande sätt: sultanen har lofvat svenska konungen
tillräcklig betäckning och hållit sitt löfte. Men konun-

') Riks ar k. Ulr. Eleonoras bref. Från G. Cronhielm d.

'Il Uec. nu. Här säges ock, alt pascharna sändes för

att ursäkta vizirens uppförande.
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gen är ej nöjd med de vägar, man föreslagit, den be-

täckning, man erbjudit, och uppskjuter ^derförc sin

hemresa; hvilket, ineute vizircn, är orsaken, hvarföre

tsaren också uppskjuter fullgörandet af fredsvillkoren.

Nu frågades, om <j Karl borde ätnöjas med den lof-

rade betäckningen, och man ej vore berättigad all i

annan händelse förfara mot honom med mera allvar.

Flertalet Ijcjakade fr;l£^orua. Iivarpa man lät säga Karl,

att sultan sjelf befallt viziren så fort möjligt skicka

konungen tillbaka till Sverge; — att tropparna till

hans betäckning omöjligen kunde vänta längre; och

slutligen, att om konungen icke tre dagar efter budets

ankomst hade lemnat Bender, skulle han komma att

ångra sin niofsfräfvighet. Till svenska sändebudet

Funck sade viziren : om din konung icke vill hålla

vänskap med oss, så kan det lätt hända, att värt folk

i sin förbittring nedhugger er allesammans eller ock

jagar er till gränsen och låter eder sedermera gä,

hvart i viljen, och försvara eder, bäst i hunnen.

Funck och de flesta svenskar trodde, att man icke

hade att vänta någon lijelj) mer af turkarna, utan att

konungen borde foga sig i sultanens vilja och anträda

hemresan. Men Karl icke sa. Han brydde sig icke

det ringaste om vizirens vrede. Bagatelle! hagatelle!

sade han och svängde sitt ridspö och uiipförde sig

som hotelserna icke angätt honom, icke ens kommit

till hans kännedom. — Allt detta föreföll nnder loppet

af eftersommaren 1711.

Hvad var orsaken till eit sådant uppförande?

Var det egensinne och personlig utmärkelselystnad?

eller var det en blick, som upptäckte eller trodde sig

uppläcka möjligheten att äter egga Turkiet till krig

mot Ryssland ? Eller verkade måhända också andra

skäl? Man finner, att den sedermera så bekante pre-

sten Brenner vid denna tid lockat konungen med
anbud om hjelp från Preussen. Man finner ock oya

spår af den gamla vidskejdiga tron på Karls under-

bara lycka och olycka. Man påstod sig hafva upp-
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läckt eii profetiéi, hviiken omtalade, liiini i Sverge

skulle komma af pfallziska huset en konung, h vilken

skulle först vinna förvånande segrar; sedermera råka

i yttersta olycka; men derefter genom sultanens hjelp

komma sig upp igen och utföra än större bragder,

sä att slutligen turkarna sjelfve skulle antaga evan-

gelium 1).

Knappt hade tsar Peter kommit med sin här i

säkerhet, förr än han sökte pa allahanda svepskäl

bryta den ini?åiigna freden eller åtminstone undandra-

ga sig nppfyllandet af dess villkor; i synnerhet de

tvänne, att aterlemna Asow och utrymma Polen. Sul-

tan, som I början var mycket nijjd med freden och

följaktligen ock med viziren, började blifva orolig öf-

ver ryssarnas dröjsmål och lyssnade derföre lill sven-

ska partiet och till vizirens ovänner, hvilka pästodo.

att denne sednare hade af oförsländ eller egennytta

förhastat freden. Tänkesättet i Konstantinopel började

vända sig emot Mehemet. Denne, underrättad om ställ-

ningen, vågade ej ytterligare trotsa den till förtvitlan

beslutsamme svenske konungen. Han sökte försoning,

och befallde att omigen utbetala det lörut nämnde
dagliga penninge-anslaget. Men Karl förklarade nu,

att han kunde upprätthålla sitt hof också utan något
sådant understöd; och att han derföre icke ville mot-
taga penningarna, åtminstone icke förr, än han fått

veta, om de härledde sig från sultanen eller från vi-

ziren ; ty han anwg det vara sin konungsliga höghet

för när, att i någon mån bero af en storvizir. För
att rätt tydligt visa, det han icke ämnade snart afre-

sa, än mindre lata skrämma sig bort, beslöt han yt-

terligare och hösten 1711 att ät sig lata vid War-
Ditza utanför Bender uppföra ett nytt och rymligt

stenhus. Medel derlill saknades dock, ty konungen
hade blott föga mynt qvar i sin kassa. Men en en-

') Skoklosters Ark. Tidn. fr. Breslait d. 22 Nov. 1711.
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gflsmau vid namn De la Molraye ^ckados St lionom

iipplana 30,000 riksdaler. Nu börjades^ i^enast by{?!?-

naden, innehållande Ilere salar octi rum. Väggarna

gjordes dessutom en ocli en Iialf aln tjocka, sä att

de kunde tillika tjena som iästningsraurar. Alla rum-

men lät Karl. sin vana och sin lattigdom fil! trots, pä

det praktlallaste sätt utstyra med valda franska eller

turkiska tapeter, sotTor med guldvirkadt ölverdrag o.

s. v. Den nya byggnaden blef ej färdig att bebos,

förr än vid arets §!ut. Redan länge hade kölden va-

rit m\cket svär: hvarföre ock Ilere svenska herrar

erbudit Karl sina hyttor eller nyss färdiga hus. Wen
han stannade i sitt tält, tills han ändtligen julaftonen

kunde inllytta i den nya boningen. Dessutom hade

han pä nägot afstäud låtit uppföra serskilda byggnader

för kansliet, köket, silfverkammaren, skafferiet, källa-

ren samt tvä stora stall, i hvilka den gamle Brand-

klipparen stod i spetsen för 112 hästar, Rundt om-

kring konungen hade hans förnämsta herrar lätit hvar

och en ät sig bygga mindre hus, hvarjemte en hop

smä hyddor ordnades ät drabanter, dragoner och an-

dre svenskar, och längre bort ät polackar, walacker

och zaporoger. Det hela med sina gator kallades nya

Carlopolis, d. v. s. nya Karlstad. Karl höll här sitt

Lof. Frän altanen af nya kungshnset gäfvo tolf trum-

petare tecken till gudsfjenst, böner och maltider.

Tsaren fortfor emellertid att undandraga sig upp-

fyllandet af, hvad han i nödens stund lofvat. Tillika

fick man mer och mer kunskap om de mutor, viziren

ocli hans vänner vid fredsslutet mottagit. Detta allt

begagnades af sistnämnde herres ovänner inom turki-

ska hofvet och i synnerhet af gunstlingen Kumurgi.

Svenska partiet arbetade efter förmäga och till samma
mäl, och Karls sändebud Celsing vägade att med egeo

lifsfara till sultanen framlemua ett bref, hvari uppräkna-

des allt, hvad mot viziren kunde anmärkas. Man lyc-

kades ock tillställa sultanen en plankarta öfver belä-

genheten vid Pruth, sä att denne furste skulle tydligen
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knooa se, huru vizireii belt ocli hället haft i sin hand

bhde tsarens person och här, och således äfven vill-

koren för den blifvande freden. Franska sändebudet

Désalleurs understödde med rad och däd och pennin-

gar. Konung: Ludvig befarade nämligen, att tsaren

skulle hjelpa Frankrikes fiender England oc!i Holland;

och var derföre angelägen om att genom ett nytt tur-

kiskt krig skatfa honom sysselsättning pä annat och

närmare håll. Man lyckades ock inbilla sultanen, alt

Mehemet åsyftade ett uppror, hvilket dock icke lärer

halva varit händelsen. Följden af allt detta blef, att

viziren afsattes, hvarvid man ock hos honom och hans

vänner fann stora summor rysskt mynt. vittnande om
de medel, genoiu hvilka freden vid Prulh biifvit ut-

verkad.

STOKVlZIRi:\ JUSSLF

OCH TLRKIEIS .\>DRA KRIGSFÖRKLARIXG MOT OCU

.\NDRA FRED^ .MED RYSSIA\D.

En bidragande orsak till Mehemets fall var hans
ovilja mot Karl den tolfte. Efterträdaren Jussuf låt-

sade derföre i början mycken tillgifvenhet för nämnde
konung, och denne återfick sina förra dagliga under-

hållsmedel. Likasom Turkiets flesta statsmän, var

Jussuf dock i hjertat svenskarna föga bevågen. Man
hörde honom klaga, att den nordiska konungen redan

kostat sultanen öfver tre millioner gyllen. Han sökte

derföre att åt en sä kostsam gäst anskaffa lägenhet

att till sjös och öfver Frankrike återvända till Sverge;
och när Karl visade dertill ingen böjelse, tillät sig äf-

ven Jussuf framkasta ord om nödvändigheten af all-

varliga medel.

Emellertid ville tsaren ännu icke beqväma sig att

uppfylla sista fredens villkor. Af hans tredska uppre-
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tades snltanen ganska mycket; likaså genom de mer

och mer framstående bevisen om Mehemets med fleres

egennytta. Denna sinnesstämning bearbetades af fran-

ska sändebudet, af taitar-klian ocl» af Poniatowski,

hviiken sednare a Karls vägnar iofvade hestämdt, det

en bär af "20- till 30,000 svenskar skulle nästa år,

d, v. s. 1712, norrifrån angripa de i Polen varande

ryssarna. Det var i följe af delta löfte, som Sten-

bocks Lär nämnde Sr utskickades til! Tyskland.

Lockad af sådana känslor och ulsigter och upp-

retad öfver tsarens fräcka löftesbrott, lät sultanen i

December 1711 förklara nytt krig mot Ryssland och

tyckes halva lofvat Karl 600,000 ecus samt en be-

läck:iing af 50,000 man. Vid underrättelsen härom

gaf Karl 400 dukater i drickspenningar ät den turki-

ska i Bender varande musiken.

Tidningen om fredsbrottet injagade mycken oro

hos något hvar. Många turkar började tröttna pä

Karl och på de förnyade krigsrustningarna, och de

högre ämbetsmännen ansågo nästan alla vara bäst att

numera åtnöjas med Prulh-fredens fördelar om dessa

blott ginge i verkställighet. Också England och Hol-

land arbetade ifrigt i samma riktning. Poniatowski,

djupt invecklad i seraljlifvet och dess stämplingar, lyc-

kades deremot egga sultanens hat emot Ryssland och

uppvärma hans kärlek för Karl. Allvarliga tvister fö-

relöllo i turkiska rådsförsamlingen. När viziren och

de fleste herrarna talade för fred, förklarade sultanen,

att han, hosta hvad del hoski rille, skulle gä mot }'ys-

sarna eller ock nedläfjfja regeringen. Englands och

Hollands sändebud afgåfvo ett betänkande, hvari de

Iofvade skaffa svenska konungen fri och säker hemresa

och tillika tvinga tsaren fullgöra Pruth-fredens vill-

kor. Då viziren lät framlemna skriften till Karl, ref

denne papperet genast i stycken och sade: jag skall

sjelf med sahcln i hand tvinga Ryssland fullgöra sina

löften; och hvad min hemresa beträffar, sä angär den

blott sultan och mig, men icke holländska eller engel-
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ska sändebuden '). Det lyckadt^s emellertid viziren

och hans vänner att genom åtskilliga tillställda binder

fördröja tältlagets öppnande. Ä andra sidan blef tsa-

ren likaledes bestormad såväl af England och Holland

som af Danmark och konung Aagast. De två sednare

hotade att slota enskild fred med Sverge, om tsaren

genom envist bibehållande af Asow retade turkarna till

nytt krig. Tsaren gaf ändtligen efter. Underrättelsen

härom uppmuntrade och stärkte fredspartiet i Konstan-

tinopel. Sedan tsaren äterlemnat Asow, trodde sig

ock tartar-khan ej mer hafva så mycket att frnkta af

Ryssland och yrkade derföre ej längre på krig. Un-

der hemliga vandringar kring Konstantinopels gator,

tyckte sig sulian sjelf finna, alt folket hyste samma
tänkesätt. Detta verkade mycket. Nästan alla de

främmande sändebuden försäkrade honom ock, alt

Sverge icke mägtade utrusta de 20- till 30,000 man,

som Karl lofvat sända till Polen. Sultanens krigslyst-

uad svalnade vid dessa underrättelser hastigt nog, och

den 15 April 1712 förnyades freden mellan Ryssland

och Turkiet ungefär på samma grunder, som den vid

Pinth. Svenska partiet såg återigen alla sina förhopp-

ningar gäckade. Karl ensam bibehöll eller låtsade bi-

behålla modet och hoppet. Jof/ har, skref han till

konung Stanislaas, aldrig gjort mycken stat pä tur-

karnas krig och oroar mig derföre icke serdeles öfver

den. å nyo slutade freden. Sultan har i alla fall lof-

vat mig en tillräcklig betäckning pä hemresan. Haf
derföre godt mod! Med Guds hjelp skall allt ändå
slutas till värt nöje -).

'/ Skoklosters Ark. Funck liU ? Konslanfinopel d. IG
Jan. n<2.

^ Riks ark. Act. Historica. Karl till Slanislaus den 27
April 4712.

Fryxelli Ber. XX 111.
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SJUNDE KAPITLET.

KARLS PLANER FÖR ÅRET 1712.

Alt Kail stannade i Turkiet efter Prutli-freden

1711 och i synnerhet efter dess förnyande i April

1712, detta bar blifvit klandradt, mycket och ej utan

goda skäl. Det var likväl icke så helt och hållet plan-

löst, som det vid första anblicken förefaller. Liksom
Karls vanliga beräkningar, var väl också denna ytterst

vågad, äfventyrlig och byggd mer pä lösa och öfver-

spända förhoppningar, än på verkligheter. Det var

dock en plan, en beräkning. Se här de fyra hörnste-

nar, pä hvilka byggnaden, luftslottet, skulle hvila. Den

första, den förnämsta, var hoppet om ett nytt turkiskt

krig mot Ryssland, ett hopp, som Karl ännu icke ville

uppgifva, men som blef fåfängt. Andra hörnstenen

var, att tidigt på sommaren skulle från Sverge en be-

tydlig krigshär öfverföras till Pommern och under Sten-

bock inbryta i Polen och der möta Karl och dess turki-

ska och polska troppar samt fördrifva ryssarna och

återinsätta Stanislaus. Detta misslyckades så till vida,

att Stenbock ej kunde komma till Pommern förr än i

September 1712, och sedan Karls frän söder infallna

skaror redan voro jagade ur Polen. Om detta Stenbocks

tåg få vi framdeles utförligare tala. Tredje hörnstenen

var det infall i Polen, som Karl ämnade låta sina kring

Bender samlade troppar under Grudzinskis befäl göra

för att möta Stenbock. Fjcrde hörnstenen var ett för-

bund, som han ville upprätta mellan en hop protestan-

tiska furstar i Tyskland. Dessa hufvudpunkter i Karls

plan kunna tämligen tydligt urskiljas. Men huru de

borde till ett helt sammanbindas, derom har han aldrig

uttalat sin mening. Måhända var afsigten, att turkar-

na skalle sysselsätta tsaren och det tyskt-protestanti-

ska förbundet likaså den katolske August; medan Karl
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och Stenbock återinsatte Stanislaus på Polens tron.

Vi kunna likväl härom ingenting med visshet säga,

ntan Töretaga i stället beskrifningen om de två sediia^t

omtalade hörnstenarna.

GRUDZINSKIS INFALL I POI EN.

Vi hafva nyss talat om den ifven sultanen i bör-

jan af året visade mot Ryssland och för Karl, Vid

ryktet härom samlade sig kring sistnämnde konung eu

stor skara löst folk, tartarer, kosacker, men i synner-

het polackar. Dessa hopar, svenskarna inberäknade,

uppgingo, som man säger, till 12,000 man och iugin-

go i Karls beräkning för det blifvande fälttåget. De
utgjorde en af honom ensam beroende här. Sjelf kun-

de han väl Icke besolda. ej heller underhålla dem;
men i sin mot Karl gynnsamma sinnesstämning, hade

sultanen lofvat dem inqvarfering i Moldau och i trak-

terna kring Bender. Skarorna växte dock i antal och

tygellöshet, så att plundringar, våldtägt och mord hör-

de till ordningen för dagen. Karl utfärdade väl strän-

ga varningar och förbud; men de vilda äfvenlyrarne

brydde sig löga derom. Då anmälde Moldauerna sina

klagomål hos sultanen, bvilken, uppbragt öfver den

missbrukade gästfriheten, befallte, alt nämnde troppar

sknlle på ögonblicket jagas ur Moldau.

Det var just vid samma tid. nämligen våren 1712,

då sultanen förnyade sin fred med Ryssland. I den-

samma förutsattes, att Karl under sin hemresa genom
Polen icke skulle derstädes anställa några oroligheter.

Karl var eller låtsade vara okunnig härom, och då nu

berörde svärmar skulle i alla fall lemna Moldau, beslöt

han alt skicka dem inåt Polen på ett försök, huruvida

något kunde för Stanislans uträttas. Vid underrättel-

sen om, att Karl blifvit å nyo af sultanen öfvergifven,

hade likväl äfventyrare-skaraa hopsmält från 12- till
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ungefär 5000 man. Med denna skulle försöket vagas.

Till anförare valdes Grudzinskl, hvilkcu redan från

1704 hörde till Slanislai parli och måhända var af-

komlin? till den, som 1055 åt Karl Gustaf förrädiskt

öfverlemnade sitt fäderneslands krigshär '). Afsiglen

sades vara alt nalkas Pommern och förenas med trop-

parna under Stenbock. I Maj månad bröt alltså Grud-

zinskl från Moldau öfver Suiatim in i Polen. Han ut-

färdade dervid en allmän kungörelse, sägande sig haf-

va af konungarna Karl och Stanislaus blifvit utskickad

för att frälsa Polen frän Angusts och ryssarnas för-

tryck. Osanningar sparades ej. Konungen af Sverge,

skref Grudzinski, hade tillbud af 1()(},0Ö0 lartarer till

resebetäckning genom Polen. Men emedan en sådan

mängd skulle medföra stora lidanden för nämnde land,

hade Karl af ädelmod icke velat mottaga dem, utan

skickat Grudzinski i förväg att utforska republikens

tänkesätt. Vore detta gynnsamt, ämnade konungen

följa i spåren med ett litet sällskap. Men om Grud-
zinski angrepes, skulle motstånd icke felas, ej heller

straff; nämligen då Karl komme efter med sin sto-

ra här.

Polackarnas vanliga ostadighet och Augusts lika

vanliga lättsinne och trolöshet hade emellerlid alstrat

mycket och ömsesidigt missnöje. Delta jemte fruktan

för Karl åstadkom, i förening med Gruuzinskis egen

raskhet, en alldeles oväntad framgång. Ingen mägtade

på länge göra honom motstånd. Tvärtom växte hans

här till nära 15.000 man och framträngde till trakten

mellan Posen och Thoru, i afsigt att förena sig med
de i Pommern stående svenska tropparna. Men Sten-

bocks här hann icke öfver Östersjön förr än i Sep-

tember. I trakten af Posen blef derföre Grndzin-

ski vid midsommarstiden omringad och angripen af

både rysska och polska troppar och sä slagen, att

') Se Ifl. -Il 4, andra upplagan.
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hela {lären upplöstes, och anförareQ sjelf mäsle med

Dågra hiitidra man fly inom sclilesiska gräuseo.

Så fick detta i början lofvande företa? ett snart

och olyckligt slut. Men i händelse, Karl och Sianis-

laus sjelfve åtföljt detsamma, torde utgången hafva

blifvit helt annorlunda; i synnerliet om svenska hären

under Stenbock samtidigt med Grudzinski uppträdt pä

skådeplatsen, Karl hade då måhända kommit i till-

fälle att börja ett nytt afsättningskrig mot August.

INu stannade det vid hotelserna. Det var i anledning

af detta svikna hopp, som Karl så högt förtörtiades

öfver dröjsmålet med Stenbocks ankomst, hvarom mera

framdeles.

FÖRSLAGET TILL ETT TVSKT PROTESTANTISKT FURSTE-

FÖRBLAD UNDER KARLS LEDMNG.

I början af Mars 1712 befallde Karl sitt vid nå-

gra tyska smähof varande sändebud, regeringsrådet

Hjelmborg, att söka åstadkomma ett fursteförbund un-

der ledning af svenska konungen. Enligt Karis före-

skrift skulle detta ske genom alt reta furstar juoé

kurfurstar, och protestanter mot katoliker. Vid hofven

i AViirtemherg. Darmstadt. Baden och Konstanz borde

Hjelmborg föreställa obiliigheten af den alltför stora

magt, kurfurstarna tillvällat sig, serdeles vid kejsare-

valen. För att nu göra också de andra furstarnas

rätt gällande, borde dessa uppmanas att anskatfa trop-

par och ställa dem under Karls befäl. Tillika skulle

Hjelmborg föreställa de protestantiska hofven. att dcsse

borde under nuvarande kejsareledighet icke anförtro

riksordförandeskapet åt sachsiske kurfursten, konung

August, som var en katolik, utao i stället välja en

protestant, om hvars upprigtiga frosifver de kunde
vara försäkrade. Om de då ville taga den reformerte

konungen af Preussen, borde Hjelmborg föreställa de
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luthersk-evangeliska furstarna, atl sådaot vore orätt-

vist uiot dera, hvilka både i Augsbur? ocl» sedermora

i Westfaliska freden kraftigast bidragit till päfvemag-

tens qväsande. För alt öfverlala dem i stället välja

Karl, borde Hjclmborg åberopa Sverges stora Törtjen-

ster om Tysklands friluM i allmänhet och serskildl om
de evangeliskas, och tillika påminna om det nit, Karl

i Schlesien 1707 visat fiir sina trosförvandler; och atl

man derföre borde skalfa honom än större magt, på
det han skulle kunna än bättre upprätthålla Tysklands

frihet '). Enahanda föreskrifter lemnades åt Friescn-

tlortr i Berlin, Strahlenheim i Zweibrijckeu m. fl. och

åt Maurilz Vcllingk, som skulle leda det hela -). För-

slaget är ett högst märkligt prof på, hur Karl bar sig

åt, då han skulle vara lin och diplomatisk.

Vi hafva förut omtalat en sedan 1707 gängse

misstanke; nämligen, att Karl ville, att tyska kejsare-

värdigheten skulle innehafvas af en katolsk och en

protestantisk furste skiflevis. Fanns månne något

sammanhang mellan en sådan plan och det nu före-

slagna fursteförbundet?

Till detta sednares genomdrifvande ämnade Karl

för egen räkning låta värfva några regementer i Tysk-

land. För att få penningar dertiil befallte han pant-

sätta en hop gods i det honom enskildt tillhöriga

Zweibriicken. Men åtskilliga hinder mötte. Sistnämn-

de pantsäftning kunde ej ske utan bifall af också de

andra medlemmarna i samma phalzgrelliga hus. Hjelm-

borg skref genast och föreställde svårigheten, nästan

omujiiglielen af att genomdrifva det föreslagna förbun-

det; men fick till svar en skrapa och befallning att

genast börja underhandlingarna. Han gjorde så. An-

spach, 13aden och Darmstadt antingen lyssnade eller

') Skoklosters Ark. Karls inslriikt. d. 8 Mars 1712 för

Hjelmbor:^.

-] S, st. Karl till Slrahlenheim d. 29 April '17 1 2. Vcllingk

till Hjelmborg d. 4 Juni s ä.



låtsade lyssna till hans ord; men Wurtemher^ afvisade

dem. tvärt no?. I Tyskland utspriddes ock ett rykte,

det Karl skalle komma dit 1 spetsen för 80.000 tar-

tarer, hvilket väckte mycken ovilja och förskräckelse.

Vellingk, IJjelmbor? m. 11. sökte ytterligare afstyra

dessa nnderliaodlingar; men ännu i Juli manad liar

Karl yrkat pä deras fortsäitninjr. Längre fram med-
gaf han deras nppskjntande. Ulgängen känna vi ej.

Troligtvis har hela förslaget bortdunstat i följe af an-

tingen sina egna svårigheter eller af Karls snart irå-

kade än större trångmål, nämligen kalabaliken i Ben-

der och fångenskapen i Timurtasch.

TIRKAR.NA YRKA PÄ KARF.S HEMRESA ÄR 1712.

Sedan sultan i April 1712 förnyat freden med
Ryssland, var hans första omsorg att så snart möjligt

blifva qvitt svenska konungen samt all den oro och

kostnad, denne förorsakade. Han alfärdade således

till Karl ett bref, hvari följande lästes: »rt hafca med
»vårt kejserliga sigill låtit bekräfta denna skrifvehe,

»pä det i skolen vara öfcertygade derom, att dess in-

»ne/iåll öfcerensstammer med våra egna afsigter. Vi

»ha/va nämligen åt den högst tappre och vördnads-

nvärde tartar-khan samt åt vår vise och ädelmodige

»rädgifvare, paschan af Bender, gifvit vår orubbliga

»föreskrift om eder hemresa genom Polen, såsom i den

»städse önskat. I boren derföre laga eder i ordning

»att, beledsagad af hederlig betäckning, nästa vinter

»återvända till edert rike. Allt, hvad dertill behöfves,

xskola vi eder tillhandahålla. Men vi uppmana eder

»framför allt, att icke låta edert folk under gmomtä-
»get på något sätt störa den fred, som vi hafva med
»Polen, eller begå någon slags oordning. Genom att

»iakttaga detta, skolen i bibehålla vår välvilja och

nderaf få vid tillfälle åtnjuta ytterligare prof.» Sådana



ord voro hfirda nog att höra. Men Poniatowski, som

lialft rörtvitlaile om Irauigånp:, bail Karl svara undvi-

kande och att lätsa vilja, enligt sultans önskan, resa

med det törsta; ty, skref han, /(("//• han för tillfället

infjenling vinnas. Alla und/Ii/ oss, och viziren har

hotat mi(j med fängelse '). Karl fann för godt lyda

rädet och att icke lata märka, än mindre besvara -)

turkarnas öfverlägsua ton. Han uttryckte tvärtom sin

tacksamhet för den omsorg, sultanen visat för Karls

säkerhet, fördelar och heder m. m. och förklarade sig

vara färdig till hemresan; men att dertill behöfdes eu

stark betäckning samt 200 vagnar, 4- eller 500 hä-

star och slutligen 1.200 •') puugar, d. v. s. 600,000

riksdaler. Sultanen tyckes, af längtan att fä sven-

skarna bort, ämna fullgöra dessa fordringar; men an-

tog dervid än stoltare ton. I ett bref till Karl lät han

iuUyta följande mening: som vi hafva befallt tartar-

khan och Ismael pascha att söka i godo öfvertala

eder att återvända till edra stater och att under re-

san genom Polen förhålla eder stilla och fredligt;

alltså torde det behaga eder att efterkomma innehållet

af detta vårt kejserliga bref På hvad sätt Karl be-

svarat denna skrifvelse, är oss icke bekant. Mäbända

har Miillern dolt för honom de särande orden. Ännu

ville dock sultan begagna mildare medel. Vi kunna,

sade viziren till franska sändebudet, vi kunna ej led-

saga svenska konungen hem genom Polen; men vi

vilja betala hans skulder och med vänskap och ut-

märkelse föra honom till Salonichi och derifrdn sjöle-

des till Frankrike. Men tager han ej emot sådant

anbud, ämnar sultan ej mer sig med honom befatta *].

') Riksark. Ponialowskis bref till Karl d. 6, ?9 Maj och

\ Juni 1712.

'^) Så vidt vi lunnit.

3) Riksark. Mullerns bref till Funck d. II Dec. 1712.

Olta siiges dotk, alt Karl begiirt blott 1000 pungar.

*) Riksark. Slauislai bref till Karl d. 29 Sept. 1712.



MeD Karl ville nödvändigt resa genom Polen. Hindren-

och betänkligbeler dervid ökades dock. Österrikiska

hofvet, som ville afböja ett uytt polskt krig, b.ul sul-

tanen förbjuda hemresan genom samma land. orh för-

nyade i stallet sitt förra anbud om säker färd genom

Ungern och Tyskland. Också August och po!>ka re-

publiken förklarade, att de numera alldeles ic!<e ville

tillåta det af Karl fordrade genomtäget. Orsaken här-

till var icke blott fruktan för den oro, man trodde

Karl ville tillsfälla: utan ock ett helt annat och nu

mer och mer framträdande nytt fijrhällande. Sedan

nämligen sultanen börjat ledsna vid svenskarna, monte

sig August och Peter icke hafva någonting att frukta

af Karls qvarstannande i Turkiet. Tvärtom ausägo de

detsamma vara för Sverges fiender nyttigt; emedan

derigenom sa väl hans egen som hans rikes magt för-

lamades. De började derföre göra allt möjligt för att

hälla konungen qvar i Turkiet. August plägade trinm-

leraude säga; Ich hahc meinen Bär gehunden in Bän-
der '). Somliga trodde, ja nägra statsmän t. ex. Vel-

lingk, pästodo. att tsaren mutat turkiska ämbetsmän,

hvilka skulle förespegla Karl möjligheten af ett nytt

turkiskt krig mot Ryssland, för alt sålunda narra ho-

nom än längre qvar i Turkiet. Det är svart att säga,

hvad häraf är sanning eller dikt. Under vären och

sommaren 1712 trädde dock turkiska rådet ofta till-

sammans för att öf\ erlägga, om hvad utväg man bor-

de taga med den moisträfvige gästen. Dennes envisa

qvarstannande alstrade ä nyo de förra misstankarna,

att nämligen Karl antingen ville förråda Turkiet, eller

vore i sjelfva verket blott en från Sverge jagad ko-

nungslig äfventyrare. Viziren framställde verkligen till

franska sändebudet några frågor i sådan riktning -').

') Jas har min björn bunden i band (Bcndcr), enligt

l^ska ordels dubbelmening.

') Riksark. Poniatowski Ull Karl d. 28 Se[>:. iTli.



Karls uppförande visade åtskilligra loolsägelser.

Af bristaude tillgångar ledo hans svenskar ganska

mycket, stnndom nästan hungersnöd '). Flere gånger

talade han derföre om sin benägenhet att återvända

till Sverge; men aldrig pä de erbudna flottorna eller

genom det vänskapliga Tyskland, utan ständigt genom

det tlendlJiga Polen. Slutligen ville han ej heller an-

träda denna resa förr, än han blifvit underrättad om,

att Stenbock med troppar anländt till Pommern. Tro-

ligt är, alt han i hjertats djup hoppades kunna ännu

en gång locka turken till krig mot Ryssland; och att

med dess och Stenbocks hjelp kunna åter segrande

framträda på skådebanan.

SULTANEN BESLUTAR ETT TREDJE KRIG MOT, MEN AF-

SLLTAR EN TREDJE FÖRLIKNING MED RYSSLAND

HÖSTEN 1712.

I afsigt att Törmä sultanen till nytt krig mot tsa-

ren, användes nu utom de förra också några nya skäl.

Man sade, att August ämnade göra sig till arlkonung

i Polen och sedermera till kejsare öfver vesterläuder-

na; på samma gång, som tsaren, hans bundsförvandt,

skulle låta utropa sig till kejsare öfver österländerna,

deruti äfven Turkiet inbegripet. — Enligt ett annat

föga troligt rykte, sökte Karl och Stanislaus locka

turken med löCle om Kaminietz och Podolien. — Ett

tredje och vigtigare skäl var underrättelsen om, att

Stenbocks här nu ändtligen landstigit i Pommern.

Detta bidrog ej litet att spärra upp ögonen, icke blott

hos grannarna, utan ock i Turkiet; och mången tänkte,

att svenska vapnen skulle nu möjligtvis återtaga sin

fordna öfverlägsenhet. — Den fjerde och egentligaste

krigsorsaken var följande. I båda de sista frederna

') Fr. min. br. d. 20 Jan., 20 Apr. och 28 Juli <7<2.
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hade tsaren lofvat draga sina troppar nr Polen. Han

ville docl\ utomordentligt garna tiaTva deui der qvar-

liggande för det tredabbla ändamålet; att föda dem på

Polens bekostnad: att nfsn^-a och försvaga nämnde

grannstat: och slutligen att nnderhäila förbindelsen med
den rysska här, som angripit svenska Pommern. Han

sökte derföre d^-t ena svepskälet efter det andra att

fördröja eller alldeles nndvika utrymmandet. När han

ändteligen sknlle dertill beqväma sig. lät Karl genom
Grudzinski göra det nyss omtalta infallet i Polejj.

Härigenom ausäg sig tsaren hafva fått en kärkommen
anledning att, tvärtemot löfte, låta sina troppar än

längre stanna i nämnde land: och pä sådant sätt fick

också Karl en kärkommen anledning att hos saltanen

anklaga tsaren såsom den der icke fullgjorde ofvan-

nämnde villkor. Sultanen frågade sin vizir och rysska

sändebuden om förhållandet. Dessa försäkrade honom,

alt rysska tropparna redan voro eller jnst i detsamma
blefvo utdragna nr Polen. Karls ntliggare försäkrade

om motsatsen. Sultanen visste ej. hvad han sknlle

tro, utan skickade till Polen en sin Törtrogne att ut-

forska och sedermera inberätta sanna förhållandet.

Denne fann ryssarna öfverallt qvar i landet. När han

kom tillbaka, ville viziren och rysska partiet genom
mutor och -skrämsel förmå honom att säga, det rys-

sarna lemnat Polen. Svenska partiet förde motsatt

språk och segrade. När nu snltanen Dck veta san-

ningen, blef han ytterligt uppretad mot tsaren. Den-

nes sändebud insattes i de sju tornen. Viziren sökte

väl afböja en svårare brytning; men sultanen förtör-

nades, afsatte Jassuf och utnämnde i hans ställe en

ny, en femte storvizir vid namn Soliman. Tvärtemot

de flesta lädgifvarenas mening, men eggad af svenska

och franska sändebuden, förklarade sultanen hösten

1712, att han ville börja nytt krig mot Ryssland och
dervid sjelf anföra tropparna. Tillika återvaknade hans

tillgifvenhet för svenska konungen. Det hette nu, alt

denne sknlle få icke blott de begärda 1.200 pungarna,
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iiinn ock en betydli? här af icke Diindre än 70,000
Inikar och lartarer alt med dem drifva ryssarna ut

nr Polen ') på samma gång-, som sultanen angrep dem
i deras eget land, Sä lysande blefvo olörmodadt och

på en gäng utsigterna för Karl den tolfte.

Men de förmörkades igen lika hastigt och helt

och hållet. Turkiska folket blef mer och mer trött på

nämnde ständiga ombyten och rustningar. De betrakta-

de den afsatta viziren Jussuf som ett offer för sitt be-

mödande att motarbeta kriget; och emedan Karl an-

sågs vara förnämsta orsaken till både det ena och an-

dra, flck han till en del det allmänna tänkesättet emot

sig, äfveu bland lägre folket. Derföre, och sultanens

hetta oaktad, fortglngo rustningarna ganska lamt. Man
hoppades få någon anledning till deras fullkomliga af-

brytande. En sådan lät icke länge vänta pa sig.

Stenbock hade i Mecklenburg ingått några veckors

stillestånd. Delta blef af turkiska fredspartiet och af

ryssarna ntmaladt, som hade Sverge öfvergifvit tur-

karna och slutat enskild fred med sina fiender. Sta-

nislaus förklarade också omigen. att han ville nedläsi-

ga sin krona till fördel för konung August. Detta blef

af ryssk-turkiska partiet satt i sammanhang med sten-

bockska stilleståndet och det hette, att Karl och Sta-

iiislaus öfvergifvit turkarna och slutat fred med alla

sina grannar. Man tillade, att Karl .stannade i Bender

endast för att invänta Stenbocks här och sina nya

bnndslörvandter, polackar och ryssar och andra krist-

na, för att sedermera i spetsen för dem kasta sig öf-

ver turkarna. Huru mycket sultan trodde häraf, veta

vi icke. Men Karls och Sverges vanmagt föll mer och

mer i ögonen, och äfven den nye viziren talade mot

kriget. Han understöddes kraftigt af engelska och

holländska sändebuden. Alla dessa omständigheter

') Några siiiza dock, att sul an denna <j3ng skilde sin sak

helt och liållcl lirm Karls och ville, alt denne sednare

skulle blott lesa heiu lill Sverge.



bevekte saltanen att omiaren förlika si? med tsaren,

och så försvann äfven detta hopp om en lyckligare

vänduin? i Karls anseläsenheter.

ÅTTONDE KAPITLET.

KALABAI.IKEN VID BE.NDEH.

Ordet kalabalik lärer på tarkiska språket ur-

sprungligen betyda lejotijagt; men dessutom användas

för hvarje bullersamt uppträde. Bland alla dylika har

dock Karl den tolftes brottande vid Bender blifvit si»

framför andra ryktbart, a; t man numera i hela Europa
med ordet kalabalik nästan endast och uteslutande

menar nämnde fäktning. Det är till detta märkvärdiga

uppträde vår berättelse uu ändtligen hunnit. Vi börja

den med

DE FÖREGÅENDE UNDERHANDLINGARNA.

Under tre och ett halft års tid hade turkiska re-

geringen med betydlig kostnad underhållit icke blott

Karl och hans egentliga hof, utan ock de troppar, som
honom omgåfvo, hvilkas antal ofta steg till tlere tusen,

I minst ett och ett halft års tid hade ock sultanen

gäng pä gång uppmanat Karl att lemna Turkiet och
återvända till Sverge, och beredt honom för sådant

ändamål åtskilliga lägenheter både till sjös och lands.

Men på sätt, vi berättat, hade Karl ständigt undandra-
git sig uppfyllandet af denna önskan. Ehuru mycken
personlig välvilja sultan hyst för sin gästvän, började

han likväl rätt grundligt upptröUna vid kostnaden, an-

språken, envisheten. Viziren förklarade sig ej mer
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vilja från Karl inoitaga andra meddelanden, än om
snar afresa '). Samma orsaker föranledde ock i det

öfriga Europa mer och mer ogillande omdömen. I llere

ströskrifter lästes bittra anmärkningar öfver Karls för-

summande af sina konungsliga pligter mot Sverge, öf-

ver det sätt, hvarpå han i llere är lefde pä en främ-

mande furstes bekostnad, likaså öfver hans envishet

att stanna qvar i samma furstes land, men emot dess

vilja, o. s. v. I en den tiden mycket spridd skrift

lästes t. ex. följande till Karl riktade ord.

Halfmänan ') dyrkar du, att han din sak skall föra

;

Dock kan du på dess hjelp ej mycken räkning göra.

Ombytlighetens bild i månan möler dig,

Tolf gånger på ett år hans skick förbyter sig.

Än ger han härlig skörd, än trollar han bort kornen.

Än ler han rund och full; än visar han dig hornen.

Om ena stunden ock han af sitt silfver ger,

Så kommer han dock snart och om betalning ber.

Ty museimannen sjelf liksom de kristna tänker;

Fast man ger långa län, man ej sitt mynt bortskänker.

Det bästa råd för dig är snarligt sluta fred.

Långvarig gäst till slut för värden blilver led.

Den intet medfört har; men dock vill allt begära,

Han folkets tadel ock Ull slutet måste bära.

Hos Turkens för din skull hvar Kristen står med skam,

Som en ohyfsad gäst, grof, envis, otacksam.

Den ständigt sträfvat har från tronen andra stöta,

Som nådehjon nu lår hos andra tiden nöta.

o. s. v.

Mänga betraktade dock saken från en annan sida och

beundrade i Karls uppförande ett mod, som af inga

faror, af Inga motgångar kunde böjas, nrbildeo af en

') Riks ark. Funcks bref till Mullern d. 25 Dec. il il,

*) Turkiska vapnet.
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hjelte, som hellre faller med ära än förneJrar sig att

laga befaliuiDg af någon annan. Skalden Olof Gyllen-

borg besuDg jnst vid denna lid Karls ihärdighet och.

Hur allt, hvad rerldea förr med undran sett uppå,

Det glömmer hon nu bort; och häpnar vid alt höra

Att ingen motgång kan Karls stora hjerta röra,

Och alt han ensam kan bland Turkar allt förmå.

I samma säng påstod samme Gyllenborg, att svenskfs

folkets synder voro de, som ådragit konnngeo de in-

träffade olyckorna och adrifvit honom bort ur Svea
»Rike.» Han säger:

Då Sverges stora kung och alla tiders ära.

Den hela jordens krets i evig vördnad bär,

Den Gud ock älskar sjelf och dygdens foster är.

Har måst lör våra skuld Guds straff och plågor härav

Har måst umgälla det, som Sverge syndat har-,

Mast lerana land och foik, som Gud sjelf ville plåga

Och icke mer var värdt en så stor kung att åga,

o, s. v.

Men ehvad än antogs vara orsak till Karls dröjs-

mål i Turkiet; sultanen blef pä detsamma mer och

mer ledsen. Ännu önskade han dock i godo förmå

Karl resa bort. Tartar-khan och paschan af Bender,

hvilka fått befallning följa honom till vägs, önskade

detsamma och bådo sultan bevilja hans fordringar. Det

skedde. På sultanens anhållan beqvämade sig ändtli-

gen konung August och polska staten att omigen be-

vilja och lofva medelst gisslan betrygga ett säkert

återtåg för Karl och hans medföljande betäckning. Till

denna sednare lemnade sultanen en styrka af ungefär

10,000 ') man, hvilka voro kring Bender samlade od-

Några säga 25- till 30,000,
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tier antöramli? al' dcrvarande pasclia samt af lartar-

kban. Till hetalaiide af sina skulder och till resans

bekostande Lade Karl begärt 1000 *) pungar -). Sul-

tanen, för att visa frikostigbet och förvissa sig om
aträrdcn, skickade 1,200 och lät dessutooi anskaffa

en mängd hästar, vagnar och andra för resan nyttiga

tiiig. Tillika gaf han noga fiireskriiler, huru laget

borde verkställas; nämligen, all först skulle paschan
ined turkania framtaga, sedermera konungen af Sver-

ge med sitt folk och slutligen khancn med tartarerna.

i Polen skulle mau Iakttaga all möjlig ordning och

icke tillåta minsta valdsamliet; hvarjemte Karl borde

allvarligen förmanas alt icke tillställa uägon oro. Ko-
nungen, underrättad härom, tyckes hafva gifvit ett i

allmänbet bifallande svar.

Emellertid önskade han sä snart möjligt utbekom-

ma de af sultan skickade penningarna, hvilka redan

den 10 November anländt till paschan ^). Men för

framleninandet hade sultan fäslat åtskilliga villkor.

Han och hans rädgifvare fruktade nämligen, att sedan

Karl en gäng lätt penningarna i handom, skulle han.

oaktadt alla löften om afresa, likväl stanna qvar och.

med lijelp af det erhållna guHet, återupptaga sina

stämplingar inom turkiska hofvet och genom att muta

några dess ämbetsmän, söka bereda en för sig gynn-

sam förändring. Sultanen hade derföre alaggt paschan,

alt icke åt konungen utlemna besagde medcj förr än

just i sjelfva afresans ögonblick. När uu Ivarl lät be-

gära penningarna, svarade paschan i öfvereasstämmel-

se med nämnde befallning. Dä kom Grothusen och

') Några siiga 1,200.

^) En puno; iiuiehöll 500 riksdaler, d. v. s. ungefär 2000
riksdaler nuvarande riksm^nt. Men måhända var det

blott öOO dal. s. m,, då hvar pung skulle motsvara un-
gelär 1(00 riksdaler r. m. — Se lör öfrigt noten sid. 72.

3; Enligt några uppgifter hade han deraf fått 200 pungar
redan lörut.
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fordrade omigen och i konaugens oamu berörde sum-
ma. Paschan vägrade omigen och åberopade sultanens

förbud. Men, sade Grothnsen, dessa penningar äro

oss alldeles nödvändiga för att kunna anskaffa, hvad
till resan behöfs. Paschan invände, att allt sådant,

nämligen cagnar, hästar och förråder, rore redan på
sultanens bekostnad i ordning. Groibusen svarade:

till vår resa fordras mycket, som turkarna icke kun-
na göra eller anskaffa. Men jag ser nog, tillade han,

att sultanens förbud kommer af fruktan, att konun-
gen, om han får ut penningarna, icke reser sin väg,

utan stannar qvar i Bender, sä länge de räcka. Men
tvärtom! bästa sättet att fä honom att resa, är atl

framlemna myntet. Dä kan han blifva färdig till ut-

satt tid, nämligen när första vinterfrost infaller. Pa-

schan lyssnade till dessa ord. Han hade dessulom af

Grothusen att fordra 37,000 kronor, hvilka han hop-

pades vid samma tillfälle utbekomma. Han kände sig

derlöre frestad att bifalla; men ville förut rädlräga

tarlar-khan. Denne, öfvertalad af Grothusen och pa-

schan, gaf slutligen äfven sitt bifall, dock med följan-

de villkor: l:o att konungen skulle med allt sitt folk

afresa till Sverge pä den dag och timma, tartar-khan

bestämde; 2':o att konungen skulle under färden genom
Polen icke tillställa eller deltaga i någon slags rörelse

till fördel för Stanislaus. Grothusen i) biföll dessa

fordringar. Huruvida konungen sjelf sett och gillat

dem, är osagdi; och att han lofvat öfvergifva sin

skyddling Slanislaus är till och med otroligt. Tartar-

khans son har dock påstått, det Grothusen med ed

och skriftlig försäkran |,å Karls vägnar antagit nämn-
de villkor. Efter dessa underhandlingar blefvo alla

penuingarna utlemnade till konungen -).

') Andra säga äfven Miillern.

') Riksark. Mullern lill Funck d. 20 Jan. 1713 säger.att

Karl bekom blott l,iOO pungar.

FryxeUs Ber. XXIIU 6
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Med nämnde summa skiiile man nu rusta sis^ till

aträrden. Men Karl var redan förut bortskyldig: en be-

tydiii? del af dess belopp; och detla ofta at ockrare.

hvilka för ett lan pa 1000 riksdaler tvungit bonom
?ifva förbindelse pa dubbelt sa mycket, stundom pa äu

mer. Pasclian erbjöd si? tvin?a dem alt nöjas med
alerbekommande, af livad de verkligen utlånat, jemiite

ränta; men detta ville Karl ej veta af, utan befallle,

att hvarje svensk skuldsedel skulle efter ordalydelsen

betalas, om också gäldenären aldrig bekommit mer än

en fjerdedel deraf. Mycket penningar lemnades ock

at de i Beuder varande polackarna för att bålla dessa

Stanislai anhängare vid godt mod. Pä sådant sätt

blef den erhållna summan nära slut, hvarpå Karl helt

enkelt skickade ett bud till sultanen och begärde att

för sin resa få ytterligare låna 1000 pungar.

Efter erbållandet af de förra J,200 pungarna hade

emellertid den ifver. svenskarna visat vid resebercdel-

serna, något aftagit. Den 7 December började fro-

sten. Paschan vände sig då till Grothusen, anmärkte

förhållandet, och att liden till afresan nu vore inne.

Grothusen svarade: ;?/ behöfver icke oroa er. Viskola

vara i ordning, så snart det hehöfs. Emellertid bör-

jade Karl låta förstå, att den närvarande betäckningen

icke vore stor nog; och en annan gång, att pasciian

och i synnerhet tartar-khau torde vilja förrädiskt öf-

verlemna honom i konung Augusts händer; en miss-

tanke, hvarom mera framdeles. Men frosten ökades

och öfvergick till fullkomlig vinter. Det stora antalet

turkiska och tartariska soldater, som nu väntat I llere

veckor, blefvo mer och mer otåliga; i synnerhet som

den inbrytande kölden medförde många olägenheter.

Den 10 December kom derföre tartar-khans son till

konungen och tillkännagaf, att khanen, i följe af den

träffade öfverenskommelsen. utsatt afresan till den 15

December. Karl svarade, att han skulle med det för-

sta gifva närmare besked. Dagen derpå, den 1 J De-

cember, kom detla svar. men det var undvikande.
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Kbanen skreC dä ytterligare till koonngeu ett href,

hvari lästes följande: troppar, hästar, vagnar och för-

råder äro färdiga till ers majestäts resa. Penninge-

summan hafca ri ock ät ers majestät utlemnat ; detta

mot rår helterrskares. sultanens befallning, men i for-

litunde på eders majestäts kungliga ord, gifvet af eder

förnämste rådgifrare Maliern, nämlig":t. att omedelbart

efter infiändigandel af dessa penningar anträda hem-
resan. Men i dess ställe, när nu tiden dertill är inne.

hlir den gång på gång uppshjulen och nmn vill för

densamma icho ens hesfänima någon riss dag. Detta

tvingar mig att, ehuru med myrken. smärta och sin-

nesrörelse, gifi'a ers maj:1 tillkänna, att sultanen, vid

straff af sitt höga missnöje, ålaggt mig och paschan

att begagna den gynnande årstiden och påskynda ers

maj:ts affärd. Pä samma gäng: skrel' klianen till Miil-

leru: jag får säga eder, att sultan otåligt väntar eder

afresa. Får han höra dess u/gtskjutande, torde han be-

falla oss att dertill tvinga eder konung. Om nu den-

ne sednarc nekade, hlefce vi mot vår vilja tvungna

att slutligen använda ett mot honom vanhedrande våld.

Vi bedja derföre, att hans majestät ville med första

anträda resan eller åtminstone bestämma dagen för

densamma och sålunda ät sig bibehålla välvilja och

ynnest hos vår sultan, h vilken önskar, att andra skola

uppfylla sina löften lika noga, som han sjelf gör.

Karl svarade, att man lofvat skicka honom med alla

hedersbevisningar och tillräcklig betäckning hem i sitt

land; men att det nu säge ut, som ville man drifva

honom bort, liksom man gör med boskap; utan att

gifva honom den frist, han begärde och behöfde. Han
trodde detta icke vara sultanens vilja, utan fordrade

tid att underrätta sig derom samt att antingen genom
lån i Turkiet eller från Sverge förskaffa sig nödiga

medel. Pä hotelseroa i brefvet till Miillern svarade

Karl: vi äro beredda pä det yttersta, och om man vill

tvinga oss bort, skola vi möta våld med våld. Kha-

ncn blef vid detta svar bögeligen nppbragt, och man
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hörde lionom säga, all han s^kiille kasta svenska kö-

rningen och alll, hrod denne tillhörde, ned i Dniester-

floden. Pasclian, som mot sultanens befallning ntlem-

nat medlen, blef ntom sig af oro ocli anges». På det

enträgnaste bad Lan Ivonungen anträda resan; me»
denne svarade bestiinuH. att sådant vore omöjligt förr,

än allt blifvit bättre ordnadt, och konungen mottagit de

penningar, om hvilka han ytterligare i Konslantlnopel

anhållit. Vid underrätlelseu om, att Karl ä uyo begärt

1000 pungar af sultanen, förstod paschan, att denne

sednare skulle otvif\elaktigt få vela, det de 1,200 pun-

garna blifvit emot befallning i förväg utlemnade. Pa-

schan trodde sig förlorad och utropade med klagande

stämma: detta kommer att kosta mitt hufvud ; och jag

fruktar, att ers majestät sjelf skall med våld tvingas

att resa, om det icke sker godvilligt. Karl svarade:

frukta icke h varken för eder eller för mig! Jag skall

hos sultanen rättfärdiga oss häda. Paschan sVarade:

det enda, som kan rättfärdiga mig, är, att ers maje-

stät beger sig på resan, hvarom jag beder på det un-

derdånigaste, eljest är mitt hufvud förloradt. Men det

var honom omöjligt alt utverka något annat svar.

Han gick till tartar-khan. Underrättelsen om, att Karl

begärt mera penningar, injagade stor förskräckelse äf-

ven hos denne och af samma orsak. De alfärdade till

sultan hvar sitt ilbud att ursäkta och afbedja felet med
penningarnas utlemnande; hvarjemnte tar(ar-khau klaga-

de, att Karl behandlade turkarna ined största förakt;

— att sultanens alla skänker åt Karl och dess här

Torc bortkastade ; — att tartarerna, som väntade på
konungens uppbrott, måste under tiden ligga under

har himmel och lida nöd; — att de knatade öfver

dröjsmålet och torde snart göra upplopp, o. s. v.

Till sultanen ankom Karls sändebud med på en

gång underrättelse om, att konungen i förväg utbe-

kommit de 1,200 pungarna, och att han ändå icke

afrest, utan tvärtom ytterligare begärde 1000 pungar.

Strax derefter aulände paschans och lartar-khaos ilbad
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me(] arsäkter för deras fel orli jne<] klasoiuäl öfver

konungen. Snltanen och hans ämbetsmän blefvo upp-

brasrla och liito i ningsli?t förvar insätta Karls tvänne

sändebnd. Fnnck och Poniatowski, med all deras be-

tjenlng. Tillika hopkallade sultanen en rädsförsamling

af det högtidligaste slaget och förde dervid sjelf or-

det, hvilket eljest sällan hände. Hans framställning

var af följande innehåll: jarj /uidr piga förhindehe med
konunfjrn af Sverge, du nederlaget vid Pulfava dref

honom till mitt land. Jag hade hvarken skäl att äl-

ska eller frukta honom: men med kejserligt ädelmod

och en museimans gästfrihet mottog jag och har nu
i tre och ett hälft är underhållit honom och hans

stundotn ganska talrika sällskap. Jag har ofrerhopat

honom med rälgerningar och ynneslheris. Kort efter

ankomsten gaf jag honom serskildt 400 pungar och

dessutom till underhäll dagligen en pung samt betydli-

ga förråder ät hans folk och hästar. För nägon tid

sedan begärde han för sin hemresa iOOO pungar.

Jag lemnade honom for sådant ändamål 1,200 ') och

dessutom vagnar, hästar och talrik betäckning. Oak-
tadt således allt är färdigt för hans resa, och oaktadt

han lofvat anträda den vid första vinterfrost, söker

han nu för dess uppskjutande alla möjliga förevänd-

ningar ; ena gängen, att betäckningen ej är nog tal-

rik; andra gängen, att han ytterligare behöfver 1000
pungar, h vilken sednare sin önskan han hos mig
verkligen anmält. Jag vill nu lata gifva honom till-

känna min kejserliga vilja, att han, enligt löfte, genast

afreser. Men om han ända nekar, månne det dä är

stridande mot Mahomets bud om gästfrihet; och mån-
ne de kristna furstarna skola illa upptaga och anse

') Nåsra påstå, att Karl alltid begärt ^,200 pungar, och att

detla skedde redan i Juni 1712, och att lelhadskostnaden
tor den sednare tiden gjorde dem i December s. å. olill-

räckliga och föranledde anspråket på ylterliirare lån.

— Jfr
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som barbariskt och orättvist, om jag med våld tvingar

honom hälla ord och jagar bort honom som fiende,

efter han ej vill i'esa som vän? Hela rädsföisainlin-

gen svarade nej! Seiskildt förklarade Mufti, att den

gästfrihet, Mahomet föreskref, gällde icke de otrogna

och allra minst de otacksamma, och att svenska ko-

nungen redan för lång tid sedan och nu genom löf-

tesbrott gjort sig deraf ovärdig. I lölje af dessa ut-

lålanden. affärdade sultanen sitt svar till bSde tarlar-

kban ocli till pasclian. Det iiinehull, att man skulle

först söka med godo öfvertala svenska konungen

;

men om detta icke lijelpte, skulle man indraga Iiaus

dagliga underliäil, hans hedervakt ol-li slutligen hindra

all tillförsel. lijelpte ej detta, borde vald användas

ocli kouDUgeu tagas och föras till Adrianopel, lefvande

eller död '). För att gifva mera vigt ät denna till

jiaschan och tartar-khan allälna befallning, infördes

deruti en serskild efterskrift, ställd till konungen sjelf.

Den innehöll sultanens anmodan, att begagna den gyn-

nande årstiden och frivilligt anträda hemresan, sä

framt han ej önskade se andra ätgerder vidtagas.

Den 28 December 1712 kom denna sultanens skrif-

velse till Dender. Underrättelsen om dess innehall för-

anledde olika känslor; hos janitscharerna tvekan och

missnöje, hos landets innevånare deremol stor till-

fredsställelse. Samma afton saken blef bekant, ringde

folket öfverallt i tornklockorna och anställde högtidliga

tacksägelser, i glädje öfver att snart blifva förlossade

frän de besvärliga gästerna, svenskar, zaporoger och

i synnerhet polackar; kanske ock från alla pä Karls

afresa väntande janitscharer och lartarer. Angående
sultanens betalluing, höllo pasehan och tartar-kliau

med sina herrar

den 2 Januari 1713 en stor rådplägning, i följe

af hvllken pasehan red ut till konungen och meddelade

') Enligt Theyls, 67. Manne dock ordalagen varit sa

stränga?
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sDltaneos ankomna skrifvolse. Samtalet var i början

tämligen liöfligt. Karl lörklarade sig gerna vilja resa;

men omöjligen kunna bestämma tiden, innan han bättre

rastat sig, liunnit nppköpa liäslar och erhållit de 1000
pungar, han ytterligare af sultanen begärt. Paschan an-

säg detta som lomma undllykler och bad omigen. att ko-

nungen mätte bestämma dajren för sin atfärd. Karl på-

stod omigen. att det var lionou) ännu omöjligt. Slutligen

aberofiade paschan snitaneiis bref och frågade, om ko-

nungen, enligt sitt genom Miillern och Grothusen gifuH

löfte, ville i godo begifva sig pä vägen, eller enligt

sultanens bref blifva som fiende tvungen dertill. Karl

svarade; detla hommrr icke frän .sultanen, hrilken år
min vän, och dina tdhäyeher oklar jag icke. Men
om du är en troi/en undersätare, sä lyd du din her-

res befallning, om du har nägon sudan. Jag är
ännu icke färdig alt resa och fruktar icke edra ho-

telser. Blir jag angripen, sä skall jag försrara mig,

och med detta besked kan du gä din väg, livarpä han

vände honom ryggen, Paschan skyndade nf. kastade

sig pä hästen och ilade i vrede och sporrsträck der-

ifrän. Pä vägen mötte han Fabrice. Huru gar det/

frägade denne. Allt är förloradt, genmälfe paschan.

konungen vill icke höra några skäl. Här kommer
man att fä se underliga ting, h varpå ban hastade in

till staden. Fabrice red lill lägret, der han fann sven-

skarna i oro och bestörtning, alla utom konungen,

hvilken helt lugn spelte volant med Grothusen och be-

traktade den inträdande Fabrice med ett smålöje öfver

läpparna, dock utan att säga honom ett enda ord.

Nästan hela svenska befälet hade bedt Karl gifva

efter. Generalmajor Härd ensam gillade och eggade
konungens motsländ: som några trodde, för att säme-
•lelst undantränga den fredälskande gunstlingen Grot-

husen.

Paschan och tartar-khan höllo emellertid inne i

Beniler en ny rådsfiirsamling. hvari man beslöt de åt-

srerder. som verkställdes följande dag eller
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den 3 Januari. Paschan indrog det daglipa nn-

derliåll, som koiiUDgeii och lians folk hitintills åtnjutit,

«;( h jcmnväl de janitscharer, som varit förordnade till

hedersvakt. Den mängd polackar och svenskar, som

bott i byn Varnitza, måste lemna densamma; likaså

alla ställets egentliga innevånare, livarefter 4000 tar-

larer förlades dit och andra froppar till andra sidor

af lägret. Vid denna allvarsamma vändning säg man
en stor hop zaporogrr oc!i polackar gä öfver frän ko-

inmgen till turkarna, dels af frnktan. dels lockade af

löftet att i sädant fall yllerligare bekomma det hittills

åtnjutna underhållet.

När Karl fick veta, att man indragit delta sedna-

re och således äfven det hö, han förut erhållit, be-

fallte han att genast skjula 19 vackra hästar, som

han nyligen fått från snllanen. sägande: sedan de borl-

taf/il sitt hii, f/iJr jar/ ej mer med deras hästar. Hård

lät ock verksfälla befallningen. Tartarerna infunno sig

genast derefler och gjorde sig mången smaklig måltid

af de feta häststekarna.

Då turkarna indrogo janitscharvakten, satte Karl

sina egna soldater i stället, och började genast an-

lägga ett slags fästningsverk kring den förnämsta de-

len af sitt läger. Marken var frusen och kunde ej

uppgräfvas till jordvallar. Mellan ställets förnämsta

byggnader lät Karl derföre bilda ett slags förskansnin-

gar, beslående af hopdragna vagnar, kärror, tunnor,

bänkar, sängar, m. m.. hvilkas mellanrum fylldes med
hästspillning så långt den räckte. Sjelfva knngshuset

tillspärrades med pälverk. Inom dessa förskansningar

drog Karl tillhaka nästan alla sina svenskar för alt

med sammanpressad styrka möla det väntade anfallet.

Den 4 Januari. Arbetet med lägrets befästande

fortsattes, och för att visa, det Karl icke fruktade

paschans hotelser, beslöt han rida in i staden IJender,

en sak, som han förut och under de vänskapligare

tiderna nästan aldrig velat göra. Turkarna sågo ho-

Dom nu med förvåning fara fram och tillbaka genom
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måhända tagas. Men man ville ännu iclie använda

våld. Paschan förbjöd deremot nejdens folk alt göra

konungen någon tillförsel och afbidade, hvad verkan

delta allt kunde medföra. Han bad dorjemnlc holstein-

ska och engelska sändebuden Fabrice och JefTories att

än en gåug söka i godo öfvertala konungen. På så-

dant sätt för/löto

den 4 och 5 Januari.

Den O Januari kommo Fabrice och Jeffories till

Karl och framställde återigen de förra förslagen. Men
Karl tycktes med misshag se deras bemödanden och

gäckade dem smält med spenamnet af frivillige eller

rolonlär-mcdlare, och lät fiirstä, all han kunde hjelpa

sig ajelf utan deras biträde. Fabrice lillkännagaf slut-

ligen, att han sett sultanens bestämda föreskrifter om
konungens snara bortresa. — livad:' afbröt Karl, vill

man tvinga mig bort? Säg dem, att jag icke fruktar

deras hotelser, och att jag är färdig möta våld med
våld, samt att jag icke ämnar resa förr, än jag fatt

den summa, jag behöfver och en betäckningshär efter

mitt sinne. Fabrice genmälte: ers majestäts sändebud

hafva dock blifvit häktade just derföre, att de begärt

denna penningesumma. Del är således troligt, att sul-

tanen icke ämnar utbetala den. — 1 sådant fall, gen-

mälte Karl, mäsle jag låna den af turkiska köpmän
eller hämta den från Sverge. Han bad slutligen sän-

debuden säga turkarna, hvad de sett och hört, nämli-

gen, att han befästade sitt läger och vore färdig mot-

taga sina fiender; men att han också ville lyssna till

billiga villkor, om sådana framställdes. Annat svar

kunde ej erhällas. Jag vet ej, skref Fabrice, om han
föresatt sig drifva saken Ull det yttersta och till hand-
gemäng, eller om han verkligen tror, att turkarna icke

våga ett angrepp. JetTeries visade mycken harm och

förklarade sig ej mer vilja underhandla med ko-

nungen om detta ämne. Fabrice deg-mot gick genast

till Miiiiern och berättade, hvad som förefallit. Hof-
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kansleren klagade myckel öfver Karls nppföraiitle ocli

fraktade svära löljder deraf; men bad dock Fabrice

göra ännu ett försök. Denne ?ick nu till gunstlinsen

Grothusen, hvilkeo bättre än nä^on annan kände Karl

och dess verkliga tänkesätt. Efter ett långt samtal

förklarade Grothusen rent ut, alt allt, livad ntan i fö-
reimrayide sak (/jorde, tjcnadc till ingenting; ty Karl
hade beslutat drifra saken till det yttersta. Han har,

tillade Grothusen, irdan i förväg uppkittlat sin inbill-

ning genom föreställningen om en strid af så utom-
ordentlig beskaffenhet som den nu förestående '). Jag
har begagnat alla skäl i verlden att bekämpa denna
hans äfventyrliga åtrå -) ; men har dermed icke

kunnat på minsta sätt beveka hans sinne, utan endast

ådragit mig sjelf förebråelser. Jag har derföre be-

slutat ej mer tala härom, utan dela hans öde och sä

godt som möjligt förbereda mig till den blifvande

stormlöpningen med alla dess följder.

Den 7 Januari. Jefferies och Fabrice anmälde

hos turkarna konungens svar och obeveklighet. Kha-

nen och paschan härmades och klagade i kapp. Kha-

nen utbrast: jag tror sannerligen, att mot denne en-

vise furste ej annat medel finnes än att, enligt våra

föreskrifter, använda våld. Paschan deremot lörkla-

rade sig villig till stora uppotfringar, endast konungen

med godo reste sin väg. I följe häraf lofvade Fabrice

göra ett nytt försök. Han for till lägret och fann ko-

nungen sysselsatt med de besynnerliga förskansningar-

na och med ordnandet af sitt folk. Vid åsynen af

Fabrice gick han denne till mötes och sade: hvad
nytt.'' Har ni till turkarna framfört mina ord och

min hälsning/ Fabrice svarade: deras sinnen voro

redan förut sä upptända, att jag icke ville med dylika

ord ytterligare blåsa på elden, f dess ställe kommer

') Qiie son imaginution eloit deja cliatonillée d'avance d'un

combat si exlvaordinaire.

-) Cette cnvie romaiiesque.
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jag all bedja ers majesläl för sin kungliga värdighels

skull icke drifva saken till någon obehaglig ytlerlighet.

Koonugen svarade: sullanens befallning att bruka vald

är antingen diktad, eller medelst osanningar framloc-

kad ; och i sednare händelsen skall jag nog skaffa än-

dring deri. Fabrice visste ej. aiitina^eii della var Karls

verkliga öfvertygeise, eller om han blott låtsade en

sädau, för att derigenom gifva något slags förnuftigt

skäl för sin motsträfvigLet. Men Karl ombytte sam-

talsämne ocb frågade: hvad Fabrice tfjckte om hans

förskansningar? — Rätt väl, svarade denne. Småle-

ende, bad då konnngcn honom säga turkarna, att Karl

satt sig i försvarsständ. Något bättre besked kunde

ej utverkas. Fabrice gick i stället till Miillern. Till-

hopa uttänkte nu dessa herrar ett annat sätt att taga

saken. Man skulle nämligen säga. att det var tur-

karna sjelfva, som för sin egen skull önskade och an-

höllo om förlikning; och man hoppades, att detta skulle

smickra konungens stolthet och beveka honom till un-

derhandling. Tartar-khan och paschan leranade gerna

sitt bifall till försöket och lofvade skicka tvänne dy-

lika sändebud. Miillern gick mod dessa underrättelser

in till konungen, hvilken, tillfredsställd af den låtsade

ödmjukheten, verkligen tillät, att en dylik underhand-

ling skulle den 9 Januari öppnas mellan turkarna å

ena samt Miillern och Grothusen å andra sidan.

Den 8 Januari förflöt utan någon serskild märk-

värdighet.

Den 9 Januari. Ofvannämnde herrar samman-

trädde i Grothnscns boning till den beslutade öfver-

läggningen. Turkarna åberopade sina skäl att yrka

pä afresan, nämligen: sultanens befallning, konungens

löfte, årstidens tjenlighet, resebehofvens fullständighet

m. m., och de hådo Miillern omigen framlägga allt-

sammans för konungen och beveka denne till bifall.

Miillern lofvade försöka och gick till Ivarl. hvilken han

fann sysselsatt vid schackbrädet. Konungen kastade

en blick på den inträdande: men forlsatle derpå spe-
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frågade han: }}a! hvad säga turharna? Miillern ut-

vecklade vidlylligt och så godt, han kunde, ofvannämn-

de skäl och turkarnas anhållan; men Karl förblef obe-

veklig. Jag kan ej resa, sade han, förr, än jag får
mera penningar, antingen från sullanen eller ock från
Sverge. Så snart jag blir färdig, skall jag låta tur-

karna veta det. Miillern återvände till dessa sednare

och sökte gifva konungens svar en så mild form som
möjligt; men hufvudpunkten stod qvar, och sändebuden

gingo bort. mycket förlörnade.

Den iO Januari höllo khanen och paschan stor

rådsförsamllng i Beuiler. Fahrice skyndade dit och

blef insläppt. Alla och i synnerhet khanen voro myc-
ket upphragta. Fåfängt, sade han, hafra vi sökt ge-

nom alla fredliga medel förmå konungen till afresa.

Nu återstår ej annat än våld. Fahrice iDfölI: jag

känner svenska konungen och svenskarna. Om våld

användes, komma de att försvara sig till sista man,
och hafven i väl magt att sä behandla ett krönt huf-

vud? — Ja, sade khanen, när detta hufvud sätter

sig upp emot sultanen i dennes eget rike, och sådant

icke blott med ord, ulati ock med vapenmagt. Fabrice

sade : jag ber eder noga betänka, huruvida edra för-

hållningsbref tillåta en dylik våldsamhet; och om i

kunnen ansvara för alla de olyckliga följderna af en

åtgerd, hvilken säkert skall uppröra hela kristenheten.

Dessa hotelser verkade. Både khanen och paschan

aträrdade till sultanen hvar sitt ilbud med underrättelse

om konungens motsträfvighet samt med förfrågan, hu-

ruvida de skulle tvinga honom till afresa, äfven med
fara för hans lif?

Den ii Januari. Fabrice berättade för Karl dessa

nya förfrågningar. Konnngen ansåg dem som bevis på,

alt sultanen icke föreskrifvit de tvångsåtgerder, med

') Några säga, a!t Karl lät Miillern vänta under^två schack-

spel.
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hvilka man Iiotaf. Också jag, sade hau, har tUlskrif-

vit honom härom, och ni skall fa se, att khanen och

paschan blifva straffade, och att allting gar oss väl i

hand. Fabrice meute detta vara mer att önska än
hoppas. Men bans ord verkade ingenting. Tvärtom

tycktes Karl nästan bedja Fabrice öfvergä till konun-

gens åsigt; dock lika förgäfves.

Den 12 till och med 29 Januari föreföll i under-

handlingsväg ingenting af vigt; ty man väntade svar

på de bref, som konungen, klianeu och pasclian Iiade

till sultanen afsändt.

Vid början af denna brytning fanns i lägret foder

och munförråd icke ens för en half veckas tid; ty man
var van att dagligen erhålla sitt behof från turkarna.

iSär Fabrice härå fastade konungens uppmärksamhet,

svarade denne: i händelse af nöd skall jag med mitt

folk göra utfall och pä sådant sätt anskaffa lifsmedel.

Fabrice lyckades dock afböja en slik ytterlighet. Han
bad några judiska och turkiska köpmän att förse sven-

ska lägret med nödiga förråder och lofvade ansvara

lör betalningen. Karl hade ock ännu en hop turkiska

penningar qvar, med hvilka han, enligt sin vana, högt

öfver det verkliga värdet betalte allt, hvad som behöf-

des. Sä uppkom en smyghaudel, drifven af judar,

turkar, tartarer och med hjelp af jauitscharorua,

hvilka hyste för Karl mycken vördnad och tillgifven-

het. Oftast valde man natten för nämnde rörelse,

men ofta drefs den nästan uppenbarligt. När janit-

scharerna iingo veta, att någon lifsmedelsfora nalka-

des, läto de derom underrätta svenskarna, hvilka dä

tågade ut med en styrka af 40 till 50 man och bort-

togo lassen. Janitscharerna låtsade göra motstånd;

men så snart svenskarna lyfte pistoler eller gevär,

drogo sig de andra tillbaka och uiottogo sedermera i

hemlighet den öfverenskomna betalningen. Khanen och
paschan sågo tills vidare genom fingret med detta

missbruk, och sålunda blef svenska lägret inom kort

försedt med lifsmedel för 6 till 7 veckors tid. Äfven
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vä? koniinsp" tillhanda.

Under saioma dagar tilldrog sig följande egna

händelse. Konungens läkare Skraggenstierna måste

lemna sin fordna hostad och dytta in uti det befästade

lägret och detta sa Ivärhasiigt. att han icke hann ge-

nast uiedlöra alla sina tillhörigheler. Bland de qvar-

lemnade funnos ock två stora kopparllaskor, Innehål-

lande en läkedryck, som hade angenäm smak. men
starkt lösande verkan. Skraggenstierna bad den till

stället kommande tartariska öfversten att sjelf icke

dricka deraf, ej heller låta sitt folk göra det; ty sådant

kunde kosta dem lifvet. Men tartarerna, lemnade åt

sig sjellva, aktade icke öfverslens bud, utan började

lappa på saften, och när den befanns välsmakande,

låto de {läskorna gå laget omkring, från mun till mun.

tills hela innehållet blifvit tömdt. Kort derefter öfver-

föllos de af så förskräckliga plågor, att en och annan

i förtvillan slet upp nnderlifvet i hopp att så blifva af

med den förfärliga vätskan, och många bland de olyck-

liga tillsatte verkligen lifvet.

För skens skull hölls nnder denna tid svenska

lägret på alla sidor omringadt af starka mest tartari-

ska fältvakter. Man hade likväl strängeligen förbjudit

dem att skjuta eller utöfva något slags våld mot ko-

nungen och svenskarna. Karl a sin sida red hvarje

dag ut med ett litet sällskap och tog dä esomoftast

vägen förbi tlendtliga vakterna, likasom för att mön-
stra och se efter, om de fullgjorde sin skyldighet.

Ofta red han rakt emot deras uppställda troppar, hvil-

ka dä alltid vördnjidsfullt öppnade sina leder och lem-

nade fri genomfart. Stundom begagnade han icke den-

samma, utan sprängde rakt på tartarhoparna der dessa

voro tätast sammanslulna, lör att roa sig ät att se,

huru de äfven då brådskande öppnade nya luckor.

Denna undfallenliet hefästade honom mer och mer i

den öfvertygelse han hade eller låtsade hafva. nämli-

gen: att antingen sultanen aldrig gifvit befallning om
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något våld; eller ock, att turkiska och tartariska trop-

parna aldrii^ skalle förmås att en sådan befalluinj?

verksläjla. Den 15 Jannari lät lian ock i svenska lä-

gret uppslå en kungörelse, hvari påstods, att de ytt-

rade hotelserna icke komrae från sultanen, utan från

khaneu ocö pascban, livilka vore dertill mutade af tsa-

ren och af konung August. En hop till Bender flyk-

tade polackar trodde verkligen på uppgiften och visa-

de böjelse att återvända till svenska lägret.

1 sammanhang härmed må nämnas den uppgift,

som Karl och några hans försvarare andragit säsom

skäl, hvarföre han icke anträdde hemresan utan häldre

inlät sig i kalabaliken. Se här. hur saken af dera be-

rättas. Karl misstänkte, att tartar-khan och paschan

förehade med tsaren och med konung August åtskilliga

förrädiska stämplingar. Han lät derföre bortsnappa

några mellan nämnde herrar farande budbärare samt

deras bref. Af dessa sednares innehåll skall konun-

gen halva upptäckt paschans och i synnerhet khanens

afsigt att under tåget genom Polen förrädiskt utlemna

Karl antingen ät August eller åt Peter, hvilka derföre

skulle betala två millioner riksdaler. Nyss före kala-

baliken skall Karl hafva vid flera tillfällen sagt, att han

misstänkte en sådan sammansvärjning; till och med
att han var förvissad derom; men han ofientliggjorde

aldrig några talande skäl för denna sin öfvertygelse.

Sedermera lyckades svenskarna fasttaga en förrädare

vid namn Sapieha, af livars papper samma misstankar

sades hafva blifvit än mer bekräftade. Såväl polacken

Lubomirski som franska sändebudet i Turkiet Fier-

ville ') trodde på uppgiften, och många ansedda häf-

datecknare halva antagit den såsom varande enlig med
sanningen. — Men å andra sidan anföras llere mot-

skäl; t. ex om Karl haue sådana bref och bevis i sina

händer, hvarföre framlade han dem icke då genast in-

för både sultanen och Europa? Hvarföre har han in-

') Fr. min. br. d. 16 Nov. 1713.
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för sullauen som skäl lör sitt dröjsmål förnämligast

åberopat sitt t)ehof af mera penningar octi af större

betäckuing? Hvarlöre, om han verkligen ville liem,

tog lian icke den alllid öppna vägen genom Tyskland?

Hvarlöre hafva de pä stället varande Grotbuseu, Fa-

brice och De la JMolraye, som dock voro konungens

vänner, aldrig åberopat tillvaron af en sädan samman-
svärjning, utan alla Ire ansett orsaken till konungens

motsträfvighet egentligen vara lians stolthet och lust

för äfventyr? Och slutligen är det väl möjligt, att

alla pä stället varande svenskar, kansli, krigsbefäl och

prester skulle hafva enträget bedt Karl anträda resan,

om de trott, om de ens misstänkt tillvaron af ett så-

dant förräderi? Tilläggas ma, att bäde sultanen och

tartar-khan tvärtom misstänkte paschan, såsom den

der vore Karl för mycket benägen.

När emellertid alla ilbuden frän IJender anläudt

till sultanen, höll denne återigen under eget ordföran-

deskap en stor rädsförsamling. JNu stadfästades det

gamla beslutet: nämligen, att khanen och paschan skulle

med vald bortföra svenska honungen, sä framt denne

ej ville resa med godo; — och att, om han blefvc

lefvnnde tagen till fånga, skulle han sättas på en vagn
och föras till Salonichi eller hvilken unnan stod, sul-

tanen föreskrefce. I händelse han under striden för-

lorade lifvet, skulle hans död icke läggas någon mu-
seiman till last, utan anses som straff för hans upp-

ror och otacksamhet. Mufti utfärdade ett slags afiats-

bref för den, som, i händelse konungen mäste med
vald tvingas, rakade att under stridens hetta döda nå-

gon bland svenskarna. Tillika uppsaltes ett egenhän-

digt bref frän sultanen till konungen, hvari denne sed-

nare uppmanades all genast efter brefvels framkomst
resa hem till Sverge igen, på sätt khanen och paschan

föreskrefvo. I annan händelse skulle han utsätta sig

för mycket obehag.

Med delta budskap äterskickades till Bender icke

blott khanens och paschans ilbud, utan ock eu kapigi
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pascha, som skulle med mera högtidlighet framföra

sultanens eget bref. De tvä förra anlände til! Bender

den 29 ') Januari om qvällen. Underrättelse om allt-

sammans kom genast pa enskild väg till Karl. men

tycktes icke hos honom åstadkomma miudsta förändring.

Den 30 Januari. Paschan skickade till konun-

gen formlig underrättelse om. livad svar ilbndeu med-

fört; men hans beskickning blef icke mottagen. Fa-

brice kom strax efteråt i samma afsigt ocli blef in-

släppt. Men dä han sade sig vara orolig öfver, huru

det skulle gå med konungen och dess folk, skrattade

Karl och försäkrade, att berättelsen om sultanens bref

vore en dikt af paschan och af khauen. Fabrice"s

försäkringar om motsatsen voro fruktlösa.

Först den 31 Januari, pä morgonen, anlände ka-

pigi pascha, det egentliga sändebudet frän sultanen,

hvilket medförde dennes ofvaunämnde och formliga

skrifvelse i ämnet. Fabrice skyndade genast till pa-

schan och khauen, flck der veta allt och tillika se det

bref, hvari sultanen .befallt dem ofördröjligen verkställa

hans föreskrifter. Ännu, sade khanen, ännu kan dock

svenska konungen genom jrivillig afresa undvika alla

våldsamheter; men om han forlfar att vägra, nödgas

vi gripa till svärdet. Fabrice begärde tillåtelse alt

göra ett nytt försök, och det beviljades. lian red ge-

nast till svenska lägret och mötte derutanför konun-

gen. Sa snart denne säg Fabrice, ilade han honom i

sporrsträck till möte, räckte honom handen och sade:

hvad nytt har kapigi pascha medfört? Fabrice be-

rättade allt. hvad han visste. Karl sade: har ni sett

sultanens bref? Fabrice: ja, jag har sett ett stort

pergament med turkiska hokstäfver, hvilket de sade

vara sultanens bref. Karl svarade: det är bara dikt

eller förfalskning. Sultanen vet icke, hvad här sker.

Efter någon tvist sade Fabrice: om jag kan bevisa

'J Enligt somliga den 24, enligt andra den 30 Januari.

Vryxdls Ber. XXIM.
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eders majestät, att det verkligen är sultanens href, vill

dä eders majestät anträda sin hemresa:^ Då och med

mera bäffighet i tonen än vanligt, svarade Karl: jag

irser icke, om det också komme tio kapigi-paschar.

— Nåväl! nlbröt Fabrice, efter eders majestät icke vill

rätta sig efter, hvad gudsfruktan, sundt förnuft och

egen ära fordra, sä har jag h&r ingenting mer att

göra, utan rider min väg. Karl svarade med mild-

het: kära Fahrice! nu är det icke tid att förargas och

träta på hvarandra. Fabrice bad om ursäkt för sina

bäftiga ord, och konnngen räckte honom godhetsfiillt

handen, sägande sig vara öfvertygad om hans välme-

ning. iMen sitt eget beslut ändrade han icke i den

ringaste punkt. Under detta samtal hade de återkom-

mit till lägret. Konnngen red till sin boning, men Fa-

brice till Grothusen, der också Miillern trätTades. Kort

derefler anlände khanens och paschans sändebud med

formlig ouderräKelse om kapigi paschas frän sultanen

medförda befallningar och med förfrågan om Karls si-

sta beslut. Deras ärende framfördes af Miillern, bvil-

ken dervld omigen sökle böja Karls sinne; men få-

fängt. Vid återkomsten måste han ä konungens väg-

nar säga sändebuden, att dennes sista beslut var det-

samma som hans första, nämligen att icke resa förr,

än han ansåge sig vara dertill färdig.

Janitscharerna, hvilkas yrke var uteslutande kri-

giskt, hade alllid hyst en obegränsad vördnad för kri-

garefursteu Karl och för hans utomordentliga hjelte-

mod och hjelterykte. Detta var i synnerhet händelsen

med dem, som någon längre tid varit förlaggda kring

Bender och derunder fått bevittna hans stolta och

oförfärade sinnelag samt åtnjuta rika och täta bevis

på hans ovanliga frikostighet. Man ville till och med
påstå, att han låtit muta några deras förnämsta ledare

i afsigt att vid förefallande behof kunna räkna på de-

ras vänskap. Hvad än orsaken var, säkert är, att de

vid ifrågavarande tilirälle ådagalade mycken omsorg

för hans bästa. De affärdade till svenska lägret nä-
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anförtro sig i deras händer, ski^lk honom intet ondt

vederfaras. De ville bekräfta detta med ordentligt un-

dertecknade försäRringar och till yttermera visso ut-

lemna khanens tvänne söner såsom gisslan. Lnder-

liaDdlhigen drefs genom sekreteraren Celsiu?. Liksom

de aodra svenskarna, ville lurmodligen också denne

afböja en vådii? brytning. Vid framlemnandet af ja-

Ditscharernas förslag tillät han sig derlöre den an-

märkningen, att saken förtjente tagas i iifvervägande.

Karl svarade helt tvärt: rrsonnera icke! och svängde

derpä hästen om. vändande honom ryggen. Men ge-

nast Ångrade han sig, red äter till Celsiug och sade

med vänligt ansigte: ni får icke vänja er vid att re-

sonnera öfver det, som eder uppdrages, utan helt en-

kelt verkställa det. Gä nu tillbaka till janitscharernä

och säg, att jag tackar för deras välvilja; men kan
icke i densamma finna den säkerhet, jag åslundar.

AViecnowiecki, Potocki och några högre polackar

hade hittills stannat vid Karls sida. Den na hotande

brytningen gjorde dem likväl oroliga. De vände sig

derföre till konungen med enträgna böner, att han

måtte gifva efter för nödvändigheten: men fåfängt.

Dä säg man dem alla, med undantag af Grudzinskl,

lemna det svenska och rida öfver till det turkiska lä-

gret, såsom de flesle deras landsmän redan förat

gjort.

Na framträdde till Karl flere hans högre ämbets-

Loäu med presternä i spetsen. Ordförande var troli-

gen hofpredikanten Schult. De föllo till konungens
fötter och besvuro honom att icke i en ändamålslös

strid uppotTra de sista sorgliga qvarlefvorn? efter Pul-

tava-slaget, och att icke utsätta det trogna folket för

turkisk och tartarisk fångenskap med ty åtföljande

eländen. De bädo honom bL-^inna, att kvar furste är
herre i sitt eget land; — att sultanen derföre egde rät-

tighet befalla till och med tvinga främlingar att lemna
Turkiet; — att då samme sultan under sä lång tid
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gifvit dem boning och underhåll, vore det både oräll-

vist och ofacksamf, (ill och med si/ndigt, att bära va-

pen mot en sådan välgörare. Konungen aThriJt pre-

sterna ocli sade: om i hafven lust att predika, sä väl-

jen en annan plats och andra åhörare; här blir edert

göromål att fakta, Iivarpå lian viinde dera ryggen ').

Fabrice säger: jag kan ej iippifva orsaken till detta

konungens svar; om de bönfallande icke väl valt sina

ord; eller om konungen, lifrad af tanken pä ett snari

förestående hamhjemäng, icke ville låta tillfället till ett

sådant gå sig ur händerna obegagnad!.

Di\ Fabrice nii skulle aferväuda till staden och

taga afsked af sina svenska vänner, bad en stor hop

biand dem att fh i hans förvar leinna sina penningar

och andra dyrbarheter. Afsigten var, att medlen icke

skulle falla i turkarnas och tarfarernas plundrande

händer, när dessa, hvilket man tog för afgjordt, eröf-

rat lägret och tilHangatagil svenskarna. De seduare

hoppades atl, möjligtvis räddade ur striden eller be-

friade ur fångenskapen, kunna sedermera återfå sin af

Fabrice förvarade egendom. Andra generaler och sven-

skar hade redan förut på samma sätt åt engelska sän-

debudet Jetferies anförtrott sina medel. I samma be-

räkning hade ock en mängd bland soldaterna sökt un-

dangömma sina dyrbarlieter och instuckit dem I stora

fikon, i brödstycken, i stöllorna, i håret, o. s. v.

') Nordberg säger, alt konungen svarat dem nådigt och

sagt: jag vet väl, hvad jag gör. Här finns in-
gen annan utväg, ly vi äro förrådda. Det bä-
sta är att iörsvara sig som tappert folk. Men,
tron mig, det är icke farligt. Deras skjutande
har ingenting att betyda. De vilja blott ge-
nom skrämsel få oss i sitt vald; men dertill
måste de dundra pA än kraftigare, och det skall
ändå icke lyckas' dem. — Namidort, ss. /3ö, u6, så-

ser, atl Karl visade dem de bief, som intygade khanens
förrädiska stämplingar, och alt efier dessas läsning alla

funno, det ingen annan utväg återstod än att läkta i

döden.
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Sedan Fabricc mottagit, dessa förtroende-nppdra?,

red han (ill staden, hvarest allt började antaga ett

krigiskt utseende. Han skyndade till pasclian ucli kha-

nen, hvilka voro sysselsatta ined att ordna tropparna.

Fabrice liörjade tala om nya underhandlingar; men

khaneu albröt lionoin genast, säganöe: ser ni icke, att

man omöjligen kan komma längre med det jernhuf-

vudet? Gå hem och häll er stilla, tills striden är öf-

ver! Fabrice gjorde sa. Tillika lät j»aschan iordning-

ställa och pryda det rum, hvari Karl skulle bo, sedan

han blifvit tilirån2;atagen.

Emellertid framryckte turkiska tropparna. Jnst,

som de voro färdiga till anfall, skickade khanen och

pascha» en janitscliar-iifverste att för sista gängen

fråga, om konungen icke ville med godo resa sin väg.

Karl, som satt till häst och besökte posterna, tog icke

emot sändebudet, utan befallde Grothusen svara, att

om turkarna angrepe, skulle han försrara sig. En

hop af krigsbefälet var härvid tillstädes och hörde

konungens ord. De hade redan förut velat beveka ho-

nom; men fåfängt. Nu. och innan turkiska öfversten

tillbakaskickades. gjorde de sista försöket. Vi äro,

sade de, både pligtiga och färdiga att lyda; men vi

hesvärja eders majestät hafca afseende på Sverges ära

och icke densamma blottställa. Vi kunna af detta äf-

venlyr hvarken lofva oss heder eller framgång; ty

huru långt och kraftigt ock vårt motstånd blir, så

skola vi dock slutligen duka under för myckenheten

eller för bristen. Om vi ock lyckades slå här varan-

de turkar, skulle glädjen deröfver ej blifva långvarig;

ty vi finge då snart sultanens hela magt öfver oss.

Vi äro och hafva alltid varit färdiga alt för vårt fä-
dernesland offra sista blodsdroppan. — Se här bevi-

sen, afbröt Daldortr och blottade sitt af många ärr

skråmade bröst. Vi äro det också nu, fortsatte ge-

neralerna; men det blifver en fläck på svenska nam-
net, om rt strida icke mot fiender, utan mot vänner

och välgörare, Karl säges hafva svarat: fordom haf-
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ven i kämpat som tappra krigare, men nu talen i

som krukor '). Lyden, hvilket är eder pligt, och visen

eder hädanefter sådana som i hitintills varit. Grolhu-

sen, som vissle, att allt ytterligare talande var fåfäugt,

frambar till den lurUiska öfversten konungens slutliga

och nekande svar.

Knappt liade detla kommit till pasclian och kha-

neii. förr än trumpeterna började ljuda och kanonerna

dåna. (jrothusen red d<i mod Karls tillåtelse öfver till

turkarna och till khanen. Med mycken ifver frågade

denne sednare: hrad är det? Vill konungen resa?

— Ja, svarade G rothusen, han Önskar ingenting häldrc.

— Men när? frågade khanen. — Grotliusen svarade:

sä snart han blir färdig, och jag hoppas kunna säga,

att det kan ske inom tre dagar. Det är all den tid,

han begär. Khauen återtog med hetta: det är blott

den gamla visan. Men enligt sultanens befallning, må-
ste han resa pä ögonblicket och omedelbart inställa sig

här hos oss. Grothusen förlorade sitt vanliga lugn

och utbrast: tror du, att svenska kungen är en man,

som låter skrämma sig att komma hit och kyssa din

toffel? — Khanen utbröt: laga dig bort, du hedning;

bvarpå Grothusen återvände till svenska lägret.

FÖRBEREDELSER TILL KALABALIKEN.

Vi hafva omtalat, huru Karl redan den 3 Januari

började befästa sitt läger. Han icke blott pådref ar-

betet, utan deltog stundom deri med egen hand. Sven-

ska soldaterna räckte emellertid icke till att besätta

alla punkter af de svaga bröstvärnen. Karl påböd

derföre, att allt hans folk, af hvad^ stånd och ålder

som häldst, skulle deltaga i striden; enhvar pä sin plats.

Kanslihuset skulle försvaras af hofkansleren Miillern

') Poltrons.
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med skrifvare och vaktmästare; kungsljuset af bofmar-

skalken Diibeo med kammartjenare, kockar och kocks-

pojkar; statssekreteraren Feifs hus af denne sjelf jemnte

underlydande. Dessa nyskapade krigare hade fatt ire-

vär at sij utdelade och måste dasligeu öfva sig i de-

ras bruk. Mesta vig^ten fastades vid sjelfva kung:shn-

set. hvars tjocka stenmurar ansågos kunna göra star-

kasla motståndet. Några fönster blefvo till manshöjd
fyllda med jord och sand, och andra stängdes genom
palverk. Dit blef ock konungens silfver buret och till

dess vind uppflyttades alla hans dyrbara lillhöriglietor,

sadlar, tält. tapeter och vapen; likaså mat. brännvin,

dricka, vin. krut och kulor: alldeles som ville man be-

reda sig till en ordentlig belägring. Antalet af de på
stället varande svenskar steg till 5- eller pä sin höjd

700 man.

Turkar och tartarer tillsammans utgjorde vid pass

30.000 ') och hade 12 kanoner samt 2 mörsare. De
framtågade nu under utrop af A/!ah! AUah! Derpå

uppställdes de rundtom svenska lägret, hvarvid paschan

lät tillkännagifva, nit om man hunde Idfjn homoKjcn
lefvande, skulle en/t var, som derli/l bidra f/it, erhålla S
dukater. När turkiska fältmusiken från alla håll upp-

stämdes, befallde Karl sina trumpetare att från läkta-

ren af kungshuset svara samt liksom utmana turkarna.

Dessa läto sina kanoner spela; men de flesta kulorna

gingo rör högt; kanske med flit? Dock blef en af de

på kungsljuset stående trumpetrarna skjuten.

Dä Grothusen sista gången återvände till svenska
lägret, tog hau vägen genom några janitschartroppar.

af hvilka han var personligen känd och för frikoslig-

het samt för vänligt uppförande mycket älskad. Han
tilltalade dem då pä turkiska och med följande ord:

Jag är högst förvånad öfver att se eder komma med
vapen i hand, icke mot edra fiender, utan mot edra

bästa vänner, mot dem, som i så ofta hafren kallat

') Några säga bloit 12- eller i4,000.
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edra bröder, och hvilka öfverhopat eder med shiinker.

At rysmrna, edra dödsfiender, hafven i vid Pruth gif-

lit fred och hehöjligt underhåll. Men dt oss, edra

vänner, nekas nu det korta uppskofvet af tre dagar,

hvilket är allt, hvad jag begärt af khanen och pa-
schan. Men troligtvis hafva dessa herrar beslutat för-

råda min konung och derföre genom falska berättel-

ser tillockat sig sultanens befallningar, hvilka de nu
vid verkställandet drifra mycket högre, än meningen

varit. Några säga, att Grothusen också nu nUlelade

penningar. Det ena liksom det andra medförde slu

verkan. Jauitsctiarerna svarade: ni skall få tid på er I

Vi skola icke rikta våra vapen emot eder, o. s. v. A
andra sidan red också konungen sjelf ända ut till för-

skansningarna och lät tillropa janitscharerna, att han

icke ville strida mot dem, ty de vore hans vänner.

När emellertid turkarnas kanoner icke mägtade skräm-

ma konungen till eltergift, befalltes stormning, och ja-

nitscharerna skulle gä i spetsen. Men nu visade sig

verkningarna af konungens frikoslighet, Grothnsens tal

och janitscharernas beundran; kanske ock af deras

vidskepelse. Det är nämligen en sägen, att just som
anfallet skalle ske, visade sig norr nt och midt öfver

kungshnset en tredubbel regnbåge, liksom den herrli-

gaste himmelska äreport. Janitscharerna vägrade alt

löpa till storms, iS'ej! nej! ropade de gång på gkn^.

Vi angripa icke den srenske Karl. Sultans befallning

derom är uppdiktad. En bland befälhafvarna, som
ville med våld framdrifva dem. sårades, som några

säga till döds; och de hotade skjuta på paschan sjelf,

om denne fortfarande ville tvinga dera. Deras öfver-

ste försäkrade, att sultanens bref var äkta. Låten oss

undersöka det dä! ropade jaiiitscharerna, och gifcen

emellertid svenskarna tid. Vid sådan sinnesstämning

drogo de sig tillbaka bland de andra tropparna. Pa-

schan sökte lugna dem med löfte om alt sjelfva få

undersöka sultanens förhållningsbref, hvarpå de i god

ordning återvände till Bender. Men när de under tå-
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get gin?o förbi svensk-vänDen Fabrico's hus, aflossade

de som fröjdbctygelse gevären och ?prungo upp och

frågade honoiri, om de oj uppfört sig manligt och väl.

— Khanen blef emellertid mycket furtörnad. Han fö-

rebrådde paschan, att denne alltid varit svag för sven-

skarna och ej nog beslatsam vid verkställandet af sul-

tanens befallning. Om, sade han, du icke kan göra

dig åtlydd af j(mit>tcharerna, så skall jag nog ensam
med mina tartnrer veta att taga reda på svenska ko-

nungen. Paschau bad honom vänta till morgondagen,

då janitscharerna nog skulle få annat sinne. Men
khanen gick i vredesmode bort och stannade med sitt

folk hela natten ute på fältet och i grannskapet af

svenska lägret, med orygglig föresats att nästa dag

detsamma angripa.

Men också paschan hade numera lika oryggeligea

beslutat våga det yttersta: så myckel mer som äfven

sultanen misstänkte honom för alt vara vunnen af

Karl. Återkommen till Bender, lät han genom ilbud

tillkalla från närmsta orler så många andra janitscha-

rer som mijjiist: sådana nämligen, som icke stodo i

Dagon förbindelse med svenskarna: hvarefter stadens

portar och bodar redan i skymningen stängdes. Derpå,

och sedan natten inbrutit, Jät han öfverrumpla och i

deras sängar strypa och sedermera i Dniesteru utka-

sta 30 bland de mest uppstudsiga janitscharerna. Ti-

digt I gryningen följande dag. eller den 1 Februari,

tillkallade han ett stort anta! af deras befäl och äld-

sta, mest ansedda medlemmar. För dessa lät han upp-

läsa sultanens förhållningsbref och visa dess under-

skrift och sigill samt uppmanade enhvar, att sjelf träda

fram och se efter, om ej brefvet vore äkta och dess

innehåll öfverensstämmaude, med hvad khanen och i)a-

schan gjort och förklarat sig vilja göra. Undersök-

ningen skedde, och allt befanns i fullkomlig ordning.

Nn föreställde dem paschan orimligheten af Karls mot-

stånd, rättvisan af sultanens befallning och brottslig-

heten af deras egen olydnml. Edert fel, sade han, kan
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dock godigöras, om i nu blott lyden, livad eder befal-

ks. Men, tillade han, jag önskar sjelf ingenting hö-

gre, än att saken mätte i godo genomdrifmis. Jag
har visserligen icke lyckats förma konungen dertilI,

ehuru det är hans egen fördel. Men, efter han hyser

mera förtroende till eder, sä gören i sjelfva ett försök.

I knnnen gerna lofca föra honom, hvart han önskar,

antingen till Sverge, eller till sultanen att der bevaka

sitt bästa. Jag är nöjd, blott han lemmir Bender.

Men om han fortfar i sin envishet, dä hoppas jag, i

icke längre skolen vägra fullgöra eder herres befall-

ning. Besinnen dessutom, huru stora och rika skän-

ker var sultan gifvil den främmande konungen, hvilka

alla skola blifva edert rof, likasom svenskarna sjelfva

edra slafvar, o. s. v. Delta tal bcliagaile jaiiitscliar-

oinbuden väl. De lofvade att raed ondo eller godo

förmå kouungen att afiesa och giiigo till sina kamra-

ter rör att uuderrätla dessa om förhållandet.

Sent om qvälien den 31 Januari anlände till Ben-

der en bJand konungens tolkar vid namn Savar\', hvil-

ken Funck och Poniatowski, oaktadt sjelfve i fången-

skap, funnit tillfälle alt till bender afskicka. Han med-

förde bref till konungen, Miillern, Grothusen och Fa-

brice. De bekräftade verkligheten af sultanens skrifvelse

till paschan och till khanen och hans cu gång för alla

fattade beslut att nu genast, med godo eller ondo, drifva

svenska konungen ur landet, och hvarom icke låta

fängsla och föra honom till Salonichi. Funck skref:

anhållandet om nya 1000 pungar har mycket retat

turkarna; häldsl jag pä eders kongliga majestäts befall-

ning försäkrat, det uppbrottet skulle ske, så snart de

1,200 pungarna blifvit lemnade och tillräcklig betäck-

ning samlad. På paschans och khanens förrädiska af-

sigter vill ingen tro ') m. m. Fabrice sände genast

dessa bref från Bender till svenska lägret. De blefvo pä
vägen uppsnappade af tartarerna och lemnade till kha-

') Riksark. Funck Ull Karl d. IG Febr. 1713.



- • 107

nen, dock sedermera genast framskickade till Karl,

bvarjemDte Savary sjelf muiitligeu försäkrade om san-

ningen af deras innebäll, och att sultanen bevistat tre

serskilda radstörsamlingar rörande detta ämne. Men

Karl var och fiirblef oriiijblig.

Den 1 Februari, pk morgonen, sag mao 50 till

60 ') jauitscbarer obeväpnade, men med hvila stafvar

komma tagande ur staden åt svenska lägret till. De

hade beslutat, enligt pascbans anvisning, göra ett sista

lörsök och i sådan afsigt medtagit konungens gunsl-

lingslolk samt en och annan svensk-vänlig turk. De

vände sig till Grotbuscii ocb Mullern och bunföllo, att

konungen icke måtte genom motsträlvighel tvinga till

våldsamheter. Vi äro, sade de, hans vänner, och öf-

verlemnar han sig ät oss, skola vi föra honom hvarl

han vill och häldre kila hurjga oss i stycken, än tillåta,

att man kröker ett hår pä hans hufviid. Men Karl

vägrade dem företräde odi befallde dem genast skyn-

da bort. Eljest, sade han, skall jag lata bränna af

deras skägg; ty nu är det tid att strida, icke att tala.

Mullern och Grolhusen ville ej framföra denna för tur-

karna serdeics skymlliga hotelse, utan sade dem blott,

att konungen hölle fast vid sitt förra beslut och be-

gärde endast mera tid, för att rusta sig till afresan.

Men Hård skall hafva framburit kouungens svar i sam-

ma hårda ordalag, som det gifvits -). Janitscharerna

återvände till staden med harm i hjerta och blickar.

På vägen mötte de Fabrice. Hur har det gått.'* frä-

') Nordberg säger 6.

') Enligt berättelse af De la Molraye och Fabrfce. I I.am-

bertis memoirer §. 320, samt J.ink. Arkiv. Bielkes

Remarques sur Molraye finnes om kalabaliken en
annan berättelse, i bvilken' konungens svar aniöres i gan-
ska höfliga ocb undvikande ordalag; hulvudsakiigen, alt

han icke ville mottaga janitscbarernas an-
bud, ty han skulle på sådant sätt locka dem
till olydnad mot deras öfverliet; måhända det

svar, som Mullern gaf sändebuden.
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sade denne. Svenske Karl har hlifvit galen, svarade

heit tvärt en bland jauitscliarerna, ocli de andra ska-

kade \\h hiifvödet och mumlade: den jernskallen! den

jernshdlen! Snart fick P^abrice veta alltsammans, och

nu, skref lian, mi hkf jaf/ ändflir/en falU öfvertygad

om, hvad jag under mina samtal med konungen i

dessa ämnen länge anat och mer och mer trott; nämr-

ligen, alt han med sin envishet att drifva saken till det

yttersta a/säg icke blott nöjet och äran af att företaga

en strid, i hvilken hans styrka var fiendernas sä ojemn-

förligt underlägsen; utan ock att han satt sig i sinnet

utföra en kämpahragd sädan, att efterverlden knappt

skulle kunna sätta tro till dess möjlighet.

, Janitscliarernas ombud återkomuio till Bönder ocli

berättade sina kamrater Karls svar, tilläggande: vi

hafva hitintills varit vänner af jernhufvudet, och trott,

att man velat förolämpa honom; men det är han,

som förolämpar oss. Han anser oss för så usla stac-

kare, att han icke ens hehöfver frukta oss '). Detta

n[!;ilräde förändrade janitscharernas tänkesätt och de

förklarade sig numera villiga efterkomma alla paschans

befallningar.

KALABAI.IKEN.

Kort härefter tågade janitscharerna ut från Ben-

der och förenade sig med tarlarerna samt omringade

svenska lägret, hvarjemnte kanonerna uppställdes myc-

ket närmare kungshuset än förra dagen,

Kari hade emellertid ordnat försvaret och åt hvar

anfiirare och hvar tropp anvisat dess plats. Den an-

nalkande faran injagade dock mycken oro, ty alla in-

sågo försvarels omöjlighet. Redan före striden började

') Koaalnicean säger, att dessa ord voro rörestafvade af

paschan.
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derföre eo ocb aniiau ryniuia öfver till fienden och

detta icke blott itof- och stallbefjenler, utan ock eu

öfverstelöjtuant, några ryttmästare och kaptener, en

lifdrabant in. t)., ungefär sä. som det skedde ögonblic-

ken fiire dagtiugningen vid Perewoloczna. Karl be-

fallde skjuta pä hvar och en, som sprang frän lägret.

Det verkställdes ej, och antalet af ölverlöpare växte,

tills Karl lät Härd sammankalla folket och med strän-

ga hotelser och lockande löften uppmana dem att hälla

sig stilla. Kraftigaste skälet var konungens försäkran,

att turkarna icke skulle väga nägot angrepp. Folket

sökte lugna sig, och konungen skickade ocksä nu sina

irnmpetare att frän läktaren besvara de antagande li-

endernas fältmusik.

Men 1 stället för fiender kom frän turkarna po-

lacken Potocki, Stanislai anhängare. Denne bad och

nu för sista gängen, att konungen icke mätte onödigt-

vis blottställa sig och sin lilla tropp, utan antaga den

säkerhet och de villkor, paschan erböd; men Karls

svar utföll lika nekande som förut. Potocki återvände

och svenskarna samlades i kungshusets sal till guds-

tjenst, ty det var eu söndag. Evangeliet handlade om,

huru Jesus sof i skeppet. Predikan hölls af den se-

dermera ryktbare prosten Brenner '). Men midt under

densamma hördes turkarnns krigsrop och kanonernas

dunder. Svenskarna störtade ut och till sina förskaus-

Dingar. Dä kommo turkar och tartarer i fullt anlopp

och under rop af Allah, Allah! Blott »agra sven-

skar lyckas hafva gjort raotständ, ty endast tvä eller

tre bland dem föllo vid denna den första storm-

ningen. Nästan hela den öfriga skaran sträckte ge-

nast vapen. Några säga. att de förut i hemlighet

kommit öfverens om, att gifva sig till fånga sä godt

först som sist, emedan hvarje motstånd skulle vara

ändamälslöst -). Inom en half timme hade ock turkar

') Enligt andra af hofpiedikanten Wurffel.

^) Flere säga, att svenskarna icke väntade något anfall och
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och (artärer ötverstigit de besynnerliga förskatisnin-

garna, uppfyllt hela lägret och tillfångatagit alla sven-

skarna med undantag af 50 eller 60 man.

I spetsen för 20 till 30 officerare hade Karl vid

anfallets början ridit omkring för att uppmuntra folket

och lijelpa dem kasta fienden tillbaka. Med förvåning

och vrede såg han dock, huru nästan alla svenskarna

gåfvo sig till fånga. Då utropade han: de, som ännu
hafca trohet och mod i bröstet, må följa mig; jag
skall sedermera med befordran komma dem, ihåg.

Hård och några lifdrabanter samt hof- och slallbetjen-

ter åtlydde hans ord. Men de Oesta hans gamla käm-
par och stridsbröder sågos ej till. Der voro dock i

lägret många dylika herrar, hvilka otaliga^ gånger gif-

vit prof på den utmärktaste tapperhet, t. ex. Daldorff,

Diiring, J. Gierta, Grothusen, Axel Sparre '), m. fl. Man
linuer dock ej minsta spår, att dessa ens bjudit till

att försvara sig mot fienderna. Tvärtom tyckas de

hafva genast och utan motstånd gifvit sig tillfånga;

ungefär på samma gång och sätt, som hofkansleren

Miiliern och statssekreteraren Feif med sina nnderhaf-

vande.

Åtföljd af ungefär '20 man sökte Karl jatt genom
fiendehoparna tränga till kungshnset, det ställe, der

^ derföre af bestörtning läto taga sig till fånga; — andra,

att de stormande turkarna bödo dem kaffe och tobak och

på sådant sätt förmådde dem att nedlä-jga vapen; — an-

dra, att turkarna ropade: skjuten icke, vi äro edra
vänner i dag som i går; och skola icke göra
eder något ond t, och att detta narrade svenskarna;
— andra, att man förbjudit svenskarna skjuta för att icke

reta janitscharerna; — andra, att svenskarna afslogo två

til! tre stormar, innan de gäfyo sig. Sä många och olika

förklaringar har man hittat på för att slippa erkänna den

enkla, naturliga sanningen; nämligen, att de flesta sven-

skarna ansåiio striden lör en orimlighet, i hvilken de der-

före icke ville taga del.

'J
Togs tillfånga vid kungshusef, enligt Link Ark. Biel-
kes Remarques.
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kraftigaste mofståodet kunde göras. FieoderDa slöto

sig omkring honom på en värjiängds afstånd och ville

hindra honom från att komma fram. Karl med svär-

det i hand röjde sig väg. särade eller genomborrade

ett par af de närgångnaste turkarna och lyckades sä

slutligen uppnå kungshuset, och oskadd; ty de angri-

pande ville taga honom lefvande och rigtade derföre

mot honom icke ett enda hugg eller skott. Men när

han nu steg af hästen, fattade en janitschar i den

stora handskkragen, ämnande fasttaga konungen. För

att befria sig ryckte Karl till så häftigt, alt kragen

slets af, och konungen föll baklänges till marken •).

Janitscharerna ville rusa till; men drabanterna Axel

Roos och Olof Åberg ^) kastade sig öfver konungen,

för att med sina kroppar betäcka hans. Andra sven-

skar föste undan de närmaste fienderna och hjelpte

kouuugeu strax pä fötterna igen, och Hård ville föra

honom in i kungshuset. Men en särad janitschar af-

lossade i vredesmode sin pistol ^) så nära konun-

gen, att ögonbrynen sveddes och uäsans och örats

spetsar lindrigt sårades. Om Karl ej händelsevis vri-

dit på hufvudet, hade detta ofelbart blifvit krossadt.

Nu krossades i stället Härds arm, sä att denne föll i

sitt blod och blef tillfängatagen. Karl kom upp pä
förstugutrappan och mottogs der af drabanten Axel

Roos. Denne ville föra honom in i huset och stänga

dörren; men Karl sade: vUnla litet! Jag vill stanna

och se, hvad turkarna taga sig före. Roos förnyade

sin bön; och när Karl. ändå ville nödvändigt gä löst

1 Några säga, alt det var först sednare och i förstugan,

som Karl löll omkull.

-) iNågra säga, alt det var polacken Urbanowitz. Axel Roos

nämner sjelf ingenting om, att han vid detta tillläile Iräl-

sade konungens lif.

^) Andra säga muskötf, och att den var laddad med blott

löst krut;'— andra, att janitscharen ämnade skjuta icke

Karl, ulan Hård.
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honom qvar. Men ett tu tre uppiossade konun;i;tMi hat-

tets spänne och rusade således hefriad mot fienden.

Roos sprang efter ocli tog honom om iifvet, säganilo:

nu släpper jag icke hans majestiit, hvarpä han med
tillhjelp af tvä svenskar lyckades fa honom in i kungs-

huset.

Dettas försvar hade i början varit uppdraget åt

28 ') personer. Men vid infallet i lägret hastade en

mängd fiender genast dit för alt uppsöka det rikaste

rofvet. En del af besättningen gaf sig strax tillfånga

och janitscharerna sprungo in genom fönstren och bör-

jade plundra rummen och i synnerhet i salen den

stora kista, som inneliöll konungens bordsilfver. Alla

rummen blefvo intagna och fullproppade af fiender,

utom Diibens rum, till hviiket 22 eller 23 svenskar

dragit sig tillbaka, och det var denna lilla hop, som
till sig insläppte konungen. Jeninte det folk denne

sjeir medfört, voro nu pä stället ungefär 42 ') sven-

skar, deribland 6 officerare, 6 hof- och stallbetjenter

och ungefär 30 soldater. Karl höll med troppen en

liten mönstring och uppmanade dem att kämpa lappert

i den hlifvamk striden. Klockan var nu ungefär ett

på dagen.

Derpä lät Karl öppna dörren till närmsta sal och

rusade i spetsen för sina svenskar ditin. Rummet var

fullt med turkar och tartarer; men svenskarna stucko.

hiiggo och sköto med sä förtvidadt mod, alt inom kort

voro fienderna dels ilijelslagna, dels utjagade genom
fönstren.

Rummet bredvid var stora salen, hvarest funnos

ej mindre än två-, några säga trehundra janitscharer,

sysselsatta med att plundra. Karl uppmanade sitt folk

omigen, öjjpnade sä dörren och störtade ditin. Nu
uppstod ett lifiigt handgemäug och skjutande. Siiart

') Andra säga 100.

^; Andra siiga 52.
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blef rnmmets öfre del seaom dam och krntrök sk upp-

fylld och förmörkad, att de stridaude kunde af hvar-

aodra knappt se något mer äo ben och nnderlif. Ko-
nungen blef ett ögonblick skild från sitt folk. Tre

janitscharer höllo på att taga honom till fånga, men
han lyckades genomborra tvä af dem. Den tredje, så-

rad, blef så uppbragt, att han rigtade sin sabel mot
konungens hufvud; men Tschammers framhållna kar-

bio ') och konungens tjocka pelsmössa hejdade vap-

nets kraft. Turken rigtade genast det andra hugget;

men Karl afvärjde det med venstra handen, ehuru han

dervid fick ett sär mellan tummen och pekfingret. En
annan jauitschar, som i detsamma kände igen konun-

gen, sprang honom på llfvet, körde honom mot väg-

gen och höll honom fast 1 kragen, ropande, att de

andra skulle skynda till hjelp. Men Karl säg ett

stycke derifrån Axel Sparres kock med pistol i hand.

Han gaf en vink, hvarpä kocken sprang fram och ned-

sköt den janitschar, som höll konungen mot väggen,

hvarefter denne högg ned den tredje af sina första

fiender. Nu kom han äter till sitt folk igen och lyc-

kades slutligen att jaga alla fiender ur stora salen.

Sedan detta var gjordt, beslöt man vända sig till

konungens egen kammare. Här tyckas de flesta tur-

karna hafva redan i förväg flytt undan, sedan de ut-

plundrat rummet. Två, som ej hunnit bort, hade i ett

hörn satt sig den ene framför den andra och med
spända pistoler, snarare till försvar än till anfall.

Men konungen med sin långa värja i hand rusade dit

och rände den i en enda stöt tvärt igenom dem begge.

En tredje hade gömt sig under sängen, det enda hus-

geråd, som fanns i rummet qvar. Han framdrogs;

men kastade då bort sin sabel och omfattade konun-

gens fötter och ropade: nåd! nåd! Karl skänkte ho-

nom lifvet mot edligt löfte att för paschan och khanen

') Link. Ark. Bielkes Remarques.

Fnixells Ber. XXIII.
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hcrjilta, livad han sett, livarpå Karl sjtMf lijelpte Iionom

nt ueiiom fönslret. Enligt aiulra berättelser '), skall

Karl liafva sagt: hälsa kha)ien, att han måste skjuta

/lättre, om han skall taga svenska konungen till fänga

;

livarefter Karl skall liafva fattat turken i skägget octi

på sådant sätt sjelf vräkt lionom ut genom fönstret.

No och efter långvarig brottning och strid var

nästan hela hnset rensadt frän turkar, utom vid pass

20 lik, som ännu lågo qvar pä golfven. Af svenskar-

na återstodo blott 32 man. Dessa fördelade Karl sä,

att 5 till C skulle sta vid hvarje husets fönster, fär-

diga att med värjor och laddade gevär afvisa fiendens

försök att komma in igen '-). Nägra svenskar, som
sedermera frän den af tartarer angripna kanslibyggna-

den framträngt till kungshuset, blefvo ock genom fön-

stren inlyftade, Karl förmanade folket, att uthärda

med försvaret till klockan 4 på morgonen. Om detta

lackas, sade han, dä komma vi att fä en sådan fred,

att alla svenskar skola hafva största heder deraf, och

hela verlden skall förundra sig öfver vår tapperhet.

Nn började en ny slags strid; men blott med skjutan-

de på långt håll. Karl gick omkring och tömde de

fallna turkarnas patronkök och lemnade deras kulor

och krut åt svenskarna. Derpå begaf han sig genom
rörstugan in i Diibens kammare, dit fienden åter in-

trängt. Axel Roos anade oråd och skyndade efter.

I del af krutrök fyllda rummet kunde han knappt ur-

) Lunds Ark. Schwerins berättelse.

') Hr dokt. Wieselgren har benäget meddelat en af Hr lek-

tor Carlmark gjord copia af en gammal släkten Knorring
tillhörig grundritnint: öfver kungshuset och dess försvar;

med uppgift på bvilka troppar, nämligen Hårds, Daldorfls,

Gierlas, Grolhusens, m. fl., skulle försvara hvarje fönster:

likaså huru frusna vattentunnor ställdes utanför Ull skydd
m. m. I det hela öfverensstämmer den med andra upp-
gifter. Men bemälte herrar tyckas ej sjellva ha deltagit

i kungshusels försvar, om ock några deras underlydande
krigare varif, enligt kaitan, derstädes använda.
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fangalagen af Irenne turkar, hvilka pressat bonom luot

eo väg:?, så alt hans armar voro lyftade i vädret octi

icke kunde röras. Roos nedsköt genast den ena tur-

ken. Karl teg. Men, som lians högra hand nu blifvit

ledig, genomborrade han sjelf den andra turken, hvar-

på Roos nedsköt den tredje '). Nu först kände Karl

igen sin räddare och sade: Jioos, är det ni, som hjclpl

mig? — Ja, svarade denne, jag har haft den li/rkan.

Karl sade: jag ser, att Roos icke öfrergifiit mig. Der-

pä torkade han blodet nr sitt ansigte och lät Roos
förbinda den särade handen: men tillade: kvar öro

alla de andra, som ha[ra öfrrrgifril mig? Han me-

nade väl Daldorir. Gierta, Grothusen. j\xel Sparre

m. ti. Roos svarade: största delen llirer rara död
eller tillfångatagen. Dä fattade Karl honom i banden

och sade: Roos! låt oss nu gä in i salen och der

göra vårt bästa med det lilla manskap, som ännu är

qvar. Derpå gingo de till stora salen. I detsamma
gjorde turkarna ett försök att storma fönstren, men
blefvo tillbakadrifna. D.^ togo de en hop lösa dörrar

samt vagnar, tunnor, kar, m. m., sköto eller rullade

dem framför sig och gingo under deras skydd närmare

huset. Men Karl befallte svenskarna vara qvicka ocU

skjuta på hvarje kroppsdel, som blef synbar. De gjor-

de sä och med den framgång, att fleoderna efter nå-

gon förlöst drogo sig tillbaka. Som emellertid sven-

skarna började blifva mycket törstiga och vatten icke

fanns, sprang Karl sjelf upp på vinden -), bar ned ett

större kärl med brännvin och fägnade soldaterna, dock

under förmaniog, a^t icke deraf taga för mycket till

bästa.

') Delta uppträde lorde måhända vara detsamma, som re-
dan är berätladt, men med olika omständigheter, och då
konungen befriades af Axel Sparres kock.

-) Enligt andra källor verkställdes delta af andra personer.



Enligt eu dock ej pålitlig berättelse, gjorde na

några turkar ett annat försök. Man hörde dem utan-

för dörren ropa laed vänlig stämma: käre bröder svc7i-

skar, frukten inlel ondt! Kommen hit ut till oss! vi

äro edra vänner och skola beskydda eder mot tarta-

rerna. Andra röster sade: store konung! du vet ju,

vi äro dina vänner. Kom ut till oss! vi skola rädda
dig; men stannar du i detta hus, är du förlorad.

Kom ut! kom ut! Var det list, eller upprigtig väl-

mening? Vi veta det ej. Men sedan bönerna en stund

fortfarit, lät Karl tvärliastigt öppna dörren och genom
densamma gifva en skarp salva, som tystade de be-

djande munnarna, några för evigt.

Så misslyckades turkarnas alla försök. Paschan

och khanen läto derföre kanonerna spela mot kungs-

husets väggar. Men skotten riktades så illa, att de

flesta gingo förbi, och de, som Irätfade, gjorde föga

verkan; äfven derföre, att tegelstenarna voro för mjuka.

Karl sade: antingen hafva de stackrarne odugliga ku-

lor, eller förstå de ej handtera kanonerna, efter de

icke en gång kunna skjuta ned så dåliga murar som
dessa.

Nu var klockan mellan 4 och 5 på aftonen. Karl

med sina fä landsmän hade icke blott ur kungshuset

utdrlfvit de mi^ngdubbelt starkare turkarna, utan ock

sedermera i nära tre timmar detsamma försvarat. Fi-

enderna hade kunnat, men hittills icke velat sätta eld

derpå, för att ej uppbränna det stora påräknade rof-

vet. Men khanen och paschan blefvo nu sa otåliga,

att de beslöto antända byggnaden. Vid sina pilar fa-

stade derföre tartarerna luntor och tjärstrukna blånor.

Dessa antändes och afskötos mot taket, hvilket bestod

af spånor och snart började brinna. Äfven turkarna

förde till byggnadens ena sida en mängd höbundtar,

ved och dylikt, hvilket antändes, sä att också denna
låga slog opp mot takstolen. Snart flammade elden

ölver hela hnset. Röken underrättade svenskarna om
förhållandet. Karl skickade Axel Roos med fiere man
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upp på vinden för att släcka eller ock kasta ned det

brinnande dropptaket, att delta icke skulle falla in och

antända meilantaket samt de» nedanför liggande rum-

men. Karl sjeir ilade till ocli med dit upp för att bi-

träda vid arbetet. I brist pä vatten skall öägoii af

obetänksarabet slagit vin och brännvin i lågorna, hvil-

kas häftighet deraf ökades. Verktyg och brandhakar

felades ock, och när turkarna sågo folk uppe pä vin-

den, riglades skott dität, sä att några svenskar föllo.

Slutligen kunde hettan ej mer uthärdas, och sjelfva

trappan började brinna. Då svepte Karl och hans

svenskar rockarna öfver hutvudet och störtade genom
lågorna trappan utföre ned till rummen, der konungen,

upphettad af törst, tömde ett stort glas vin, den för-

sta gäng han på många år smakat denna dryck.

Emellertid rasade elden ofvanpå vinden och för-

tärde svenskarnas Törräder och de skänker och dyr-

barheter, som till många tusen riksdalers värde der

lågo förvarade. Dropptaket föll ned och hela huset

liknade ett brinnande bål. Turkarna sågo med förvå-

ning konungen och svenskarna ännu stå qvar i dess

fönster. Allah! allah! vill svenske Karl låta bränna

upp sig sjelf och alla sina män? Eller kunna de,

liksom vara salamandrar, lefca i elden J* Så ropade

museimännen om hvarandra. Redan började dock öf-

ver svenskarnas hufvud meilantaket brinna och styck-

tals falla ned. Man berättar, att två svenskar blefvo

deraf ihjelslagna. De andra ville ej stupa pä samma
sätt, och drabanten Wolberg sade: ers majestät! den-

na plats kan icke längre försvaras. Del vore grymt

och orättvist, om vi late bränna oss inne. Ar det ej

bättre gä nt? Karl tyckte ej om anmärkningen; men
dolde för tilirället sitt missnöje och svarade: äh nej!

det är bättre, att sotn tappert folk försvara oss till si-

sta andedrägten och sä blifva odödliga genom vårt

mod och vår tapperhet, än att gifva oss dt fienderna,

för att få litet längre lifstid. Del är ej heller farligt

förr, än kläderna börja brinna, hvarpå han återigen
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säges hafva uppmuntrat dem genom att lofva stora

befordringar och alt på stället utnämna Tschammer

ocli Axel Roos till öfverstar. Emellertid fortfor det

brinnande mellantaket att falla ned och ett stycke

deraf träffade konungens eget hufvud. Man kunde

omöjligen längre qvarstanna. Karl gick med det åter-

stående folket in i sin egen sängkammare, der mel-

lantaket ännu icke var angripet. Käre Roos! sade

han och tog denne i handen, lätom oss mi försvara oss

med del lilla manskap, vi hafva qvar, ända tills del

blir slut! — Ja! sade Roos, med Guds hjelp skall

det icke svika hans maj.i, sä länge jag har någon

blodsdroppa qvar. — Jag skall ej glömma er, Roos,

svarade Karl. Derpä slängdes dörren till den brinnan-

de salen; men några af de i sängkammari^n inkomna

hade redan elden i kläderna. Turkarna började skjuta

pä enhvar, som visade sig i fönstret. Karl, hvilken

hittills fjiktat mest med värjan, blef nu sä ifrig, alt

han fattade en karbin och sköt dermed en af de an-

gripande turkarna till döds. Derpä ställde han sig

sjelf i fönstret som skottmål för de andra. Men Roos

sprang till och ställde sig framför, sägande: del är

bättre, att kulorna träffa mig än ers maj:ts höga per-

son. Knappt voro dessa ord nttalade, förr än några

turkar lossade sina gevär och en kula trätfade Roos

midt för pannan, men stannade i mössans tjocka ull-

stoppning. Roos, för ett ögonblick afsvimmad, föll

baklänges i konungens armar. Fienden gjorde elt par

försök alt storma fönstret, men några föllo lör sven-

skarnas skott och de andra drogo sig tillbaka, afbi-

dande eldens framsteg. Ty denne närmade sig nu

också sängkammaren, svenskarnas sista tillHygt. Både

dörren till salen och mellantaket började brinna, och

värmen blef olidlig. Man säger till och med, att ge-

värspiporna af densamma och af det täta skjutandet

så upphettades, alt skotten gingo löst af sig sjelfva.

Karl vidhöll dock sill beslut och sitt tal, nämligen alt
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man skoile försvara sig till sista mao ocb häldre dö

i lågor, än gifva si? ät fienden.

Men dä föll Roos pä en lycklig tanke. Det
är mera passande för tapperi folk, sade han, att dö
med vapen i hand och mot fienden, än att brinna opp.

Dessutom är del ej mer än 50 steg härifrän till ni/a

kansliet, som ännu kan försvaras, och dit in nog skola

bana oss väg med svärdet i ena och pistolen i andra
handen. — Det är rätt sagdt! utbrast Karl och slog

Roos på skaldran. Mina gossar, tillade han, nu skola

vi ga ut att strida. Derpa npphröts durron och (olket

med konunsren i spetsen störtade ut. Karl ropade:

läfom oss fakta, tills de taga oss, lefvande eller döda.

De fä svenskarna sökte med ryggstöd mot maren för-

svara sig. Karl, som kommit ett stycke framför de

sina, fastnade med sporrarna i hvarandra och stappla-

de omkull >). I samma ögonblick kastade sig en hop

janitscharer öfver den fallne och lyckades vrida vap-

nen ur hans händer och taga honom .sjclf till fånga,

hvarvid många sleto till sig bitar af hans kläder, tör

att kunna bevisa sin andel i bragilen och sin rättig-

het till andel i lönen. Knappt var Karl tagen och af-

väpnad. förr än hans häftiga krigsifver med ens och

helt och hållet försvann och han syntes lugn och stilla

samt yttrade glädje öfver att hafva fallit i händerna

pä turkar och icke pä tartarer. I detsamma sven-

skarna sägo konungen lagen, gåfvo de sig alla till

fånga och striden upphörde. Klockan var nu sju, an-

dra säga åtta eller nio, på qyällen.

Enligt pålitligaste underrättelserna, föllo under

hela striden 15 =) svenskar och 200^) turkar och tnr-

') Några källor säga, att han snafvade öfver stockar och

vedträn; — andra ötver döda turkar; — andra ålar, alt

en skrämd kock eller bagaredräng fattade i bäliel och

sjelf fallande, ryckte konungen öfverända.

^) Några säga 34.

') Några säga 433.



tärer; bland hvilka Karl säges Iiafva med egen haud

dödat uio *). Under kampen om sjelfva kuugshuset,

skola hafva fallit 10 till 12 svenskar och 40 janit-

scfiarer. Alt under en åtta till nio timmars strid af

700 mot minst 12,000 och 12 kanoner ej föllo af de

förra mer än högst 31 man, visar tydligt, med hnru

mycken skonsamhet turkarna förde sina vapen. Man
beundrade i synnerhet den noggrannhet och det tåla-

mod, hvarmed de åtlydde sina anförares befallning att

skona Karl sjelL Ofta tätt slutna kring hans person,

hade fienderna kunnat mångfaldiga gånger jaga honom
en kula eller värja genom lifvet, och de manades der-

till af sina för hans händer fallna kamraters blod.

Dock med ett par undantag riglades mot hans lif al-

drig ett enda försök. Delta förhållande kan väl till

en del förklaras genom lydnad för paschans befallning

och lystnad efter den utlofvade belöningen; förnämli-

gast dock af den vördnad, de egde för Karls utmärkta

personlighet. Också i deras ögon var han en sä stor

och märkvärdig krigare, att ingen hade hjerla att utan

nödtvång lyfta mot honom en mördande hand.

Några dagar efter kalabaliken vid Bender blef

Stenbock med Sverges enda återstående här innestängd

i Tönuingen.

KARL I BEiNDER EFTER KALABALIKEN.

Den tillfångatagne konungen fördes genast till

turkiska lägret och gaf vid ankomsten dit åt de be-

ledsagande janitscharerna en handfull dukater i dricks-

penningar. Derpä inträdde han i paschans tält. Denne
mottog honom i dörren ganska vördnadsfullt, bedjande

honom taga plats på sotTan. Men konungen ville ej

') Några sade lö. Karl sjelt ville ej erinra sig mer än 3.
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sätta sig, ntan gick fram och tillbaka i rnmmet. Pa-

schan började då samtalet med att glädja sig åt, det

konungen kommit med lifvcl från striden, och tillika

bedja honom ursäkta de ytterliga medel, man varit

tvungen tillgripa *). Karl å siD sida bad pascban ur-

säkta, att svenskarna icke försvarat sig bättre; ty,

sade han, om alla uppfört sig som jag och mitt säll-

skap, sä hade leken aflupit helt annorlunda. Pascbau:

leken var hård nog ändå. Karl : som lek var det för

mycket, som allvar för litet. Pascliau: del var både

försvar och allvar nog; ty det har kostat sultan 200
man. Karl: det hade kostat mycket mer, om jag blif-

vit bättre understödd. Dä skulle vi icke hafva kun-

nat tagas pä mijidre än tio dagar; och jag önskar,

att den leken ännu stode mig åter. Pascban sackade

ocli sade: det är sorgligt, alt sä mycket mod blir sä

illa användt. Jag för min del önskar, att delta blod-

bad aldrig behöft anställas.

Konungens utseende var emellertid ohyggligt; klä-

derna sönderslitna och blodiga, venstra handen sårad,

örat och näsan sknibbade, ögonbrynen afsvedda och

hela ausigtet af damm, rök och krnt sä svart, att det

knappt kunde igenkännas. Likväl syntes han under

hela samtalet så lugn och kall, som hade ingenting

händt; och han fastade pä pascban så stolta och

obortvända blickar, att denne af förlägenhet nedslog

ögonen.

Det började lida mot natten. Pascban lät fram-

föra en präktigt sadlad häst och böd konungen sitta

upp och följa med in till staden. Det skedde under

fullkomlig tystnad å konungens sida och i sällskap af

en stor skara turkiska officerare och janitscharer.

Tåget gick till paschans boning, der Karl fördes upp

') Några källor säga, att pascban vid tälfdörren mottog ko-

nungen med knälall. En annan, att konnnaen sparkat

honom, sägande din hund, detta skall kosta ditt

bufvud!
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i det åt houoiu anordnade rummet, hvarest äfven pd

säoff stod bäddad. Knappt liado Karl kommit in, torr

än han ryckte af sig den söndertiuggna mössan, ka-

stade sig i kläderna pä soffan ocli begärde nägot alt

dricka. Man bar til! honom scherbot och vatten. Han
drack ett glas af det sednare och föll strax derpä i

djup sömn. Turkarna drogo sig tillbaka utom en kam-
martjenare, som stannade (jvar för att, dä konungen

vaknade, lijelpa honom af med kläderna och till sängs.

Men Karl fortfor att sofva och det så djupt, att han

ej märkte, huru kammarljenaren slutligen bredde öfver

honom ett täcke, satte honom en nattmössa pä hulvu-

det och derpä ställde lampan i spiseln, så alt dess

sken ej skulle störa sömnen.

Deu 2 Februari, klockan 3 om morgonen, vakna-

de Karl, kastade genast nattmössan frän hufvudet och

steg upp. Under natten hade paschan låtit Inköpa

hans tvänne gunstlingar för tillfället, Grothusen och

Ribbing, hvilka nu genast inställde sig till uppvakt-

ning. Kort efteråt anlände ock Fabrice. Karl såg

ännu ut, som när han kom ur striden, ty han hade

hvarken tvättat eller klädt om sig; uien hade en uj)p-

syn så lugn och förnöjd, som han varit herre öfver

alla, både svenskar, lurkar och tartarer. Han böljade

genast samtala om gårdagens äfventyr. Dä man ytt-

rade sin förvåning öfver hans lyckliga räddande, sva-

rade han leende den ena gången efter deu andra, att

det alldeles icke var sä farligt, som det pä längt häll

säg ut. Han omtalade med mycken lillighel, huru allt

tillgått, men förteg dervid, som vanligt, hvad han sjelf

gjort. Fabrice berättade dä, huru man öfver allt på-

stod, det konungen sjelf dödat 15 janilseharer och

kanske än mer. Det är sgraller, sade Karl, man skall

icke tro mer än hälften, af hvad folket säger. Han
sjelf ville ej eiinra sig, att han stuckit ilijel mer än

tre. En annan bland hans officerare kom in och ut-

tryckte sin sorg öfver Karls olyckliga öde. Karl log

och svarade: jag är ändå konung och jag skall förblif-
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och fångenskapen. Man måste också med sorg höra,

huru turkarna kalla eders majestät en rasande men-

niska. Karl svarade : jag vill häldre, att man anser

mig för en galning, än för en kruka.

Enligt eo mimlre tiliförlillig berättelse, skall pa-

schao liafva vid delta tillfälle hilit uppbära till komiii-

gen liket af cd bland de krigare, Karl förra dagen

sjelf genomborrat. Paschan skall härvid liafva före-

ställt honom orättvisan af att på sådant sätt behandla

turkarna, hans värdar och välgörare. Men Karl pe-

kade dä pä sin sönderhuggna mössa och sade: den,

som lägger hand på c/l krönt hufvud, måste betala

det med sitt lif Mähända var det på grund af delta

tankeslut, som Karl ansäg sig berättigad alt under ka-

labaliken sjelf döda eller lata döda en mängd lurkar:

ehuru han och enhvar tydligen säg, huru samma tur-

kar gång på gång skonade hans eget lif. För öfrigt,

fortfor Karl i sitt svar till paschan, skulle det hafva

varit mig än angenämare, om flere tusen fiender

fallit.

Karl gick obeväpnad. Fabrice föreställde turkar-

Da, huru opassande det var alt icke ätergilva konun-

gen dess värja. Paschan svarade: tror ni mig vara

så galen, att jag skulle sätta honom i stånd att börja

en ny strid. Jag har ingen lust att se en sådan lek

omigen.

Gårdagens mödor, fasla och strid, i förening med
den starka ehuru qväfda sinnesrörelsen, ädrog konun-

gen en liten opasslighet, sä all han måste låta sig

åder. Men han bibehöll sitt lugn orubbadt, och när

man berättade, alt han skulle måhända föras till Adri-

anopel, yttrade han deröfver sin stora glädje och sin

fasta förhoppning alt vid personligt samtal med sulta-

nen vinna dennes vänskap och understöd.

Alla svenskarna hade emelleilid blifvit tillfånga-

tagna, dels af janitscharer. dels af tartarer. Några

bland de förra ådagalade ännu sin gamla kärlek lör
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Karl och för svenskaroa och Jåto dessa sednare som
W\znr behålla både kläder och penningar. Ja, de

sökte uppmuntra dem och sade: eder konunrj lefver,

och i .tkokn nog blifva befriade. Vi Bender-janil-

scharer Uro edra vänner och vilja eder ingenting ondt.

Om ej paschan tillkallat andra troppar, hade stormen

aldrig bli/vit företagen. De, som upprörde sig sä ädel-

modigt, utgjorde dock blott ett ringa antal. De flesta

turkar utplundrade sina langar grundligt nog. Tarta-

rerna foro än värre fram. De togo många svenskars

kläder och satte i stället på dem sina gamla utslitna

farpelsar. kopplade dem tillsammans som hundar och

förde dem sålunda efter sig öfver fältet. Så fick man
se Axel Sparre, DaldorfT, Hård, m. fl. släpas bort af

tarfarerua. Dessa sednare utstyrde sig deremot med
svenska drägter, hängde galonerade rockar öfver sina

fårpelsar, satte svenska hattar ofvanpå sina egna mös-
sor stundom två, tre våningar högt, fastade i gör-

deln såsom näsdukar svenskaroas peruker, hvilka de,

för lockarnas längd och likhet med en hästman, plä-

gade kalla hästmössor. 1 allmänhet blefvo dock fån-

garna bättre behandlade, än man kunnat vänta. Or-

saken var dels paschans befallning, dels fiendernas

vördnad för Karl och för svenskarna. En sägen är

ock, att denna dag inträffade en liten jordbäfning, hvil-

ken många turkar ansågo som ett Guds stratT derföre.

att de mot svenska konungen brutit Mahomets befall-

ning om gästfrihet mot främlingar.

Karls första och lifligaste omsorg var, att alla

fäogna svenskar skulle lösköpas. Icke en, utan mång-
faldiga gånger, framställde han denna bön till alla, af

hvilka någon hjelp var att hoppas; och i synnerhet

till Fabrice. Men Karl hade icke penningar att betala

Fabrice's äldre lån. äo mindre, hvad som nu fordra-

des. Denne svarade: jag ber ers maj:t komma ihåg,

att jag redan förskjutit 24,000 ecus, och att dessa icke

blifvit betalta, ehuru jag haft löfte derom. Nu vet

jag ej, hvart ers maj:t föres, och om jag någonsin



kan få mina penningar tillbakn. Karl arbröt lioiioin

octi försäkrade omigen, alt allt skulle gä bättre, än
Fabrice trodde. Men, sade han, del är nödvändigt ä
ena sidan, all dessa fångar befrias, och ä den andra,

all ni får edra penningar tillbaka. Han uppsatte dor-

före till resreriugen i Sverjre en ganska sträng befall-

ning alt framför allt annat utbetala icke blott Fabrice"s

nyssnämnde fordran, utan ock ocb pä samma sätt allt,

bvad denne sade sig hafva pä konungens befallning

eller till dess tjenst ntlaggt. ocb del utan nägon ytter-

ligare anvisning frän Karl ocb pä Fabrices blotta ord. (?)

Denne, understödd af JetTeries ocb De la Motraye, ville

nu börja friköpa svenskarna; men paschan, som frak-

tade en ny kalabalik. förböd allt sädant förr än 3 da-

gar efter konungens afresa. lian tillät dock Karl med-

föra 50 till 60 sina landsmän, hvilka han ville. Karl

lät dä uppsätta en lista pä sädana personer, hvilka

ock genast blefvo lösköpta och förda till Bender.

Men just nn fick man veta, att konung Stanislaus

anländt till Moldaus hufvudstad, Jassy. I norra Tysk-

land förehades nämligen mellan Preussen. Sachsen,

Polen och svenskarna en stor plan att sluta inbördes

fred och sedermera i gemensamt förbund söka qväsa

Rysslands redan nu botande.öfvervälde. Stenbock hade

ingått stilleständ och konung Stanislaus åtagit sig att

resa till Turkiet i afsigt att utverka Karls bifall till

fredsnnderhandlingarna och till Stanislai för sädant än-

damål erforderliga tronafsägelse. Jlcn i Jassy blef

Stanislaus igenkänd och fasttagen. Mu, skref turkiska

paschan, nu har sultanen icke mindre än tvä flyktan-

de kristna konungar inom sina landamären.
Vid underrättelsen om Stanislai ankomst och ären-

de samt om Stenbocks stilleständ. blef Karl ganska

uppbragt. Åt Stenbock utdelades skarpa förebråelser.

Med hänsyn till den fasttagne Stanislaus ville Karl,

att denne skulle förneka sin person och ntgifva sig

för en annan; naturligtvis i afsigt att så länge som
möjligt för turkarna dölja, hur förtviQadt både hans
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eget och Karis lä?e var. Men Fabrice sade: cU så-

dant förnekande kommer nu för sent, sedan nämligen

polska konungen en gång blifvit igenkänd och tillstått

sig vara Stanislaus. Karl meute dock. att, fastän tur-

karna kände igen honom, kunde han ändå påstå och

hålla i med att påslå, det han icke vore Stanislaus.

Fabrice svarade: det tjenar till ingen ting, ty turkarna

tro väl mer sina ögon än sina öron. Härom tvista-

des längre. Slutligen lofvade Fabrice söka förmå Sta-

nislans att återvända till Tyskland. Men Fabrice skalle

på samma gång till honom framföra Karls stränga

hälsning, att Stanislaus icke finge på något sätt ingå

fred eller förlikning med konung August.

Emellfrtid nalkades dagen för Karls afresa och

fråga nppstod om de qvarlemnade svenskarna och de-

ras öde. De voro ej få. Utom dem, som vistades

hos konungen, fonnos i liera andra moldauiska städer

fördelningar af svenskar eller svensk-vänner, så alt

alla hopräknade utgjorde omkring J.300 man. Dagar-

na före kalabaliken hade Karl också till dem skickat

befallning att icke godvilligt gifva sig i turkarnas våld,

utan fakta till sista man. De lydde icke, utan iäto

sig genast tillfångatagas. Nu bestämdes, att alla sven-

skar skulle stanna i eller kring Bender. Paschan lof-

vade å sultans vägnar att underhålla hela skaran, och

til! deras anförare nämndes Axel Sparre. Efter ko-

nungens afresa till Timurtasch använde tartar-khan och

paschan och i synnerhet Fabrice mycken tlit och om-

sorg på att utlösa alla de svenska fångarna; hvarpä

dessa ordnades till en serskild tropp. I detsamma

spordes ett rykte, att Karl skulle med första åter-

komma till Bender. Några svenskar rymde då bort

af fruktan, att en ny kalabalik skulle anställas. Efter

Karls hemkomst till Sverge blefvo de derföre straffa-

de, som det säges med landsförvisning.

Så slutades Karl den tolftes vistande i Bender

och den så ryktbara kalabaliken. Den sednare har

icke haft sin like i hela verldshistorlea. Omdömena
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DifiiHo mycket olika. Ovännerna fröjdade sig i syn-

nerhet deröfver, att Karl så våldsamt brutit med Inr-

ken, den magt, af hvilkcn han med mesta sannolikbet

knnde vänta n^?on bjelp. Tsaren sade: nu ser jag,

att Gud alldeles öfvergifvit min broder Karl; då denne

företagit sig att pä sådant sätt angripa och uppreta

sin ende vän och bundsförvandt, Augast gaf 200
dukater ät det iibnd. som först till honom frambar den

välkomna nnderräffelsen.

Bland turkarna hördes många också efter kalaba-

liken försvara och beundra Karls upprörande. Andra
turkar deremot påstodo, att han var en galning; och

att man derföre aldrig bort bära vapen mot honom;
ty, sade de. Mahomets lag befaller oss att med mild-

het behandla en sådan varelse och att till dess hjelp

använda det förnuft, Gud gifvil oss, men förnekat den

olycklige. Allmänt beskylldes han för otacksamhet mot
sultanen, af hvilken han åtnjutit så många och stora

välgerningar.

Denne sistnämnde fruktade, att det våld, som mot
Karl blifvit auvändf. skulle reta andra kristna furstar

till hämnd. Men långt derifrån. Frankrike gjorde väl

några skarpa anmärkningar; men de andra magierna
icke så. De fogo sin hand ifrån Karl. Vi kunna ej

hjelpa honom mot hans egen vilja, sade engelska hol-

vet; och från Tyskland inberättades, att nästan alla

staterna samsatt sig att icke mer arbeta för konun-

gen i Sverge. sedan denne varit i stånd att låta det

gå till en sådan ytterlighet. Många ansågo honom
oefterrättlig, nästan vansinnig. Ofta nog hörde man
bland statsmänuema det uttrycket, att svenska tronen

vore för närvarande ledig. — Några fromma prote-

stanter i England hade länge betraktat Karl såsom
(leras läras hjelte och fijrsvarare och i sina kyrkor

hållit förböner för hans vapen, för hans återkomst

'från Turkiet o. s. v. Nu och vid underrättelsen om
kalabaliken. uppsatte de en ny bön af följande inne-

håll. Du Herre! som styr menniskornas oordentliga
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tankar och begär, sä all äfcen deras raseri och ga-

lenskap måste lända till det bästa. Vi bekänna rält-

visan af den förskräckliga dom, Du låtit öfvergå den

svenska konungen, så att han hlifml sina fiender till

ell ordspråk och räknad bland de ursinniga. Låt

honom deraf lära alt icke förtrösta på tnennisko-arm

utan pä Dig allena. Vi täcke Dig, all Du sä öfrer-

hopal honom med mång folks förakt och försmädelse;

men likväl ännu icke alldeles nedtrampat utan i stäl-

let förvarat honom till något Ditt höga syftemål, fast

vi ännu icke kunna detsamma ana ').

Å andra sidau fiinuos mänga, hvilka betraktade

kalabaliken som en brasd af beundransvärdt bjeltemod

och ovansklig ära. Man preglade till dess förevigan-

de åtskilliga skädemynt. Del ena visade ett lejon,

som slog under sig och sönderref nägra skriande tur-

kar och tartarer. och hvaröfver stod skrifvct: man retar

mig icke ostraffadt. Det andra visade Karls bild pä

ena sidan och på den andra ur Davids psalm -) föl-

jande ord: jng fruktar mig icke för mång hundra
tusen, de som lägga sig emot mig allt omkring. An-
dra liknade honom vid Alcibiailes, som med sitt se-

grande svärd bröt ut ur den boning, der man velat

bränna honom inne. Andra liknade den nordiske Her-

kules, i dess flammande hus, vid den grekiske på Oetas

bål. Andra påstodo, att hans tapperhet öfverträlfade

allt, hvad Homerus berättade om Achilles och Curtius

om Alexander. En bland Karls vapenbröder uttalade

sina känslor med följande ord. De, som icke beundra

detta konungens ädelmodiga uppfirande och dödsför-

akt, de förstå icke, hvad harm och afsky för träldom

kunna verka på en konungasjäl, som är stolt och

okufvad, och som brinner af begär efter ära. Om,
denna höga och herrliga tapperhel är i deras tycke

ett raseri; sä må de besinna, alt det likväl är denna

') Lin k. Ark. Acta pol. eccles. Älfvian.

=) Psalt. 3. 7.
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känsla, som skapat forntidens hjeltar och halfgudar;

ock hvilken alla århundraden ansett som den sanna

storheten. För min del, dä jag betraktar denna fur-

ste, och hur han, 500 mil frän sitt land, trotsar nä-

stan hela det turkiska väldet; och ser honom ensam

i hörnet af en kammare försvara sitt lif mot harha-

rerna, dä röres jag af tiUgifvenhet och beundran.

Endast tanken harpa Inler mig darra af hänförelse.

Huru (let besyDnerlijra uppträdet betraktades i

Sverge, skall framdeles omtalas.

Efter kalabalikeij vidhöll Karl mer orubbligt ocli

bestämdt än förut sitt påstående om dess oundviklig-

het. I Maj samma år skref han till Maurits Vellingk

och försäkrade uttryckligt, alt alldeles ingen annan
utväg återstod för alt undkomma tartar-kha)is förrä-

deri. Karl tycktes vilja på detta sätt förklara ocli

försvara det af många såsom onödigt tadlade uppträ-

det. Några antogo väl sanningen af hans uppgift;

men de llesta betviflade densamma ocb ansågo orsa-

ken till kalabaliken hafva legat endast i konungens

eget begär efter strid och utomordentliga äfventyr.

NIONDE KAPITLET.

KARLS RESA TILL TLMURTASCH.

Sjette dagen efter kalabaliken var allting färdigt

till konungens bortförande; han Msste sjelf icke hvart.

En svensk trodde sig hafva upptäckt, att det skulle

bära af till Salonichi; andra sade till Adrianopel, Före

afresau skickade Karl till Mejerfelt i Stralsund den

trogne Axel Roos med underrättelse om förhållandet.

Det är denne krigare, hans namn och nu företagna

färd, som legat till grund lör Tegnérs bekanta dikt,

Fryxells Ber. XXllI. 9 -
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Axel. Konnngen bad Fabrico na och omiiron att taga

värd om de qvarleuinade svenskaiua och att sedermera

återkomma till konnngen. Fabrice svarade: men jag

vet icke, hixirl man ämnar fura eders maj:t; ej heller,

om man lilläler mig a/lägga ett sådant besök. Karl

var dock vid godt mod. Allting, sade han, skall gä
hraf; och jag återvänder aldrig från Turkiet till

Srerge annat än med en här af 1()0,(HK) turkar och

tartarer. Fabrice Iviflade. Ingendera kunde öTvertyga

den andre; ty, säger Fabrice, jag var ganska säker

pä min sak; men konungen tycktes vara än säkrare

på sin.

Emellertid skulle nu resan anträdas. Karl var

väl fullkomligt frisk och sund; men beslöt att göra

sig sjuk. måhända för att undvika sä väl ledsamma
högtidligheter som nyllkna blickar; häldst han visste sig

föras som fänge genom landet. Han lät sig derföre,

invecklad i mantlar, bäras ut ur paschans hus för att

läggas i vagnen, hvarvid man atergaf honom den hit-

tills undanhållna värjan. Men Kar! slängde henne bort

och förklarade, att emedan han vore fånge, behöfde

han icke någon värja. En dock ej tillförlitlig berät-

tare och beundrare af Karl tillägger, att när konungen
fick vid samma tillfälle se, hur turkarna återgifvit vär-

jan också åt hvar och en af det tillämnade svenska

resesällskapet, utbrast han: kasten bort värjorna! I

aren ju fångar 1'* Hafca de tagit värjorna ifrån oss,

så må de behålla dem. Vi skola väl skaffa oss svärd

nog! De lydde; hvarpä Karl lyftades in i vagnen.

Men der återfann han den af turkarna upptagna och

ä nyo inlaggda värjan. Karl kastade henne omigen

ut, med ungefär samma ord, som första gängen. —
Grothusen tog derpå plats i samma vagn som konun-

gen och vid dess fötter. I andra åkdonet sutto Miil-

lern och Feif; men alla de öfriga till häst, dock utan

vapen. Två hundrade turkiska ryttare med musik följ-

de som betäckning eller vakt. Så fortgick tåget sö-

derut. Fabrice sågs hela första dagen vid sidan af
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konoDgens vagn. Tåget nppfianns dernnder af ell il-

bod fråo Stanislans. Det medförde till Karl ett bref,

bvari StaDisians tillkänoagaf sio unskan att afstå pol-

ska kronan ät August, pä det striden derom ej längre

mätte bereda Sverges och Polens olycka. Så snart

Kari fått reda på innehållet, sade ban med någon bäf-

tighet åt Fabrice: sä snart ni fär se Stanislaus, sä

säg honom, att om han icke vill förblifia konung i

Polen, sä skall jag dertill lata välja nägon annan.

Fabrice tyckte onödigt alt inlåta sig i några motsä-

gelser. Under andra samtal följde han konnngen hela

dagen, och återvände morgonen derpå till Bender.

Tåget fortgick emellertid södernt och i sakta mak,

ofta afhrntet af hvilodagar. De förnämsta herrar, som
medföljde, voro: Miillern, Feif. Diiben, Daldorir, Hård,

Grothasen, Posse, Ribbiug, Bielke, m. fl. Deras dräg-

ter voro ganska torftiga och slitna, och ingen hade

penningar till bättre utstyrsel. Bland sällskapet rådde

ock mycken nedslagenhet. Karl uppmanade dem att

vara glada. Sjelf föregick han med sådant exempel,

och ej ringaste skilnad kunde upptäckas mellan Karl

som fånge, och Karl som en af hela Enropa firad och

fruktad segrare. Men från sin madrass vek han ej

ett ögonblick. När han skulle ur vagnen för alt äta

eller sofva, buro honom svenska officerare på samma
madrass fram och tillbaka, hvarvid han med en liten

kudde dolde sitt ansigte undan turkarnas blickar ').

Som sagdt är; ingen svensk visste ännu säkert,

hvart tåget skulle gä. Sollanen sjelf skall hafva tvekat

mellan åtskilliga förslag, t. ex. alt skicka Karl till

Salonichi och derifrån antingen till Frankrike för att

resa hem; eller ock till Kaudia eller någon annan ö,

som en slags landsförvisningsort. I sistnämnde afsigt

skall man ock hafva tänkt på staden Nikomedia i

Mindre Asien, hvarest den ryktbare ungraren Tekely

nngefär på samma sätt vistats. Det säges, att frau-

•) Lin k. Ark. Bielkes remarques.
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ska säiiilebiidet aiiuiärkf, atl ett sådant beliandlings-

sätt vore ett krönt hufvud ovärdigt ; och att dessa

föreställningar bevekt sultanen att iuqvarlera konungen

på lustslottet Timurtasch, beläget nära Demotika. Ef-

ter fulländad resa och ett par veckors vistande i sist-

nämnde stad, anlände Karl den 9 April till berörde

ort och blef pä ganska hedrande sätt mottagen. Slot-

tets namn betyder jernsfen, och man gjorde sig qvick

med den anmärkningen, att nu hade jernhufvudet blij-

vil salt pä jernslenen.

TIONDE KAPITLET.

KARL 1 TIMURTASCH.

Vi börja med hans

FÖRHALLANEE TILL TURKARNA.

I allmänhet visades nu återigen en viss välvilja för

Karl, och man anslog ät honom och sällskap ett dag-

ligt underhåll, som var mer än tillräckligt. I sulta-

nens sinne hade nämligen vinden åter kastat om och

till fördel för svenskarna, och detta kanske för fjerde

eller femte gången. Bland lägre folkklasser i Kon-

stantinopel liksom i allmänhet bland qvinnorna spordes

ock mycket missnöje öfver det våld, man vid Bender

tillätit sig mot den främmande gästen, det nordiska

lejonet. Tänkesättet yttrade sig så allmänt och häf-

tigt, att det förorsakade någon oro. Viziren rådde,

att, till sinnenas blidkande, afsätta de herrar, som bi-

dragit till den så kallade kalabaliken. Sultanen antog

förslaget så mycket häldre, som han alllid hyst en viss
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ftCDägenhet för Karl. och dessiilom skulle vid entledi-

gandet af eo hop äinbetsmäa fä efter vanan indraga

dessas egeiidoinar, en sak, som lockade hans giriga

sinne. Karl hade ock tillsändt honom ett href, hvil-

ket ntmalade förhållandet med färger, för Karl sä för-

delaktiga som möjligt. Paschan och khanen hade ock

tvärtemot snitans befallning iitlemnat de ofta omtalda

pungarna förr, än tillåtet var; och paschan liade ej

heller redovisat alla de medel, han mottagit för att

befordra Karls afresa. Slutet blef, att både khanen

och paschan afsattes; detta redan våren 1713. Sul-

tanen var numera omigeu mycket ifrig pä ett krig mot

Ryssland och tycktes vilja återinsätta Stanislaus till

konung i Polen. Karl sökte underhålla och lifva dessa

tänkesätt. Poniatowski förde derom med enkesulta-

ninnan hemlig brefvexling. Franska sändebudet gjorde

ock, hvad han kunde, och dess sekreterare hugnades

derföre med 2000 dukater, hvilka Karl i all sin fattig-

dom lyckades, att för sådant ändamål sammanskrapa.

Underhandlingar fördes ock med kapudan-pascha Ibra-

bim, Lvilken alltid visat benägenhet för svenska ko-

nungen. Viziren Soliman, som deremot önskat fred

och icke varit utan delaktighet i kalabalikens tillstäl-

lande, såg. att det gällde honom och hans plats. Han
sökte derföre ställa sig in hos Karl och skickade

denne flere skänker, bland annat, som det säges. 2000
dukater. Men för sent. Soliman blef i detsamma af-

satt och fick till efterträdare besagde Ibrahim, hvilkeo

fordom varit strätröfvare, sedermera roddare ocli slut-

ligen genom sultans nåd upphöjd till kapudan-pascha

och sist till stor-vizir. Ha» var rå, okunnig och yt-

terst våldsam; men tillika slug och driftig och hade

till en del gjort sin lycka genom det parti, som gyn-

nade Karl och kriget. I början af sin ämbetsförvalt-

ning tycktes han fortfarande hysa samma tänkesätt,

och man talade om stora turkiska rustningar mot både

Ryssland och Polen. Karl sjelf, hette det. skulle följa

turkiska tropparna upp till Donau och der i spetsen
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för 40,000 man tåga mot sina fiender. Hvad som ock

bidrog till denna tänkesättets vändning, var anderrät-

telsen om den seger, som Stenbock några månader

fornt hade vid Gadebusch tillkämpat sig öfver sach-

sare och danskar. Lyckan tycktes sålnnda omigen le

mot Karl. Men varnande stämmor saknades ej, och

mången påstod, att, när det komme till verkligheten,

skulle turkiska styrelsen också denna gång omsorgs-

fullt tänka på sitt eget lands fördel, men föga på

Karls.

Under April 1713 uppehöll sig sultanen i Adria-

nopel ej långt från Timurtasch. Stor-viziren lät från

berörde stad föra on del af sina vackraste tält till

grannskapet af bemälte lustslott och flyttade i egen

person dit, omgifven af en praktfull hofhålloing. Der-

på skickade han sin tolk till slottet och frågade, om
det behagade konungen att hedra stor-viziren med ett

besök. Franska sändebudet och flere andra sökte för-

må Karl att underkasta sig denna förödmjukelse. Men
fåfängt. Karl tackade för bjudningen; men undskylla-

de sig med sjukdom, liggande nämligen ännu till sängs;

ehuru man ganska väl visste, att han icke led af rin-

gaste opasslighet. Kort derefter kom tolken tillbaka,

hälsade och bad, att konungen skulle om möjligt kom-
ma till viziren för att deltaga i öfverläggningen om
sättet, huru man skulle främja hans egen hemresa och

stadfästa konung Stauislai tron. Karl svarade: del är

mig angenämt höra, att man vill öfverlägga om dessa

ämnen; ty då torde komma till riglig verkställighet de

sultanens mig ofta gifna löften, hvilka hitintills blifvit

genom andras stämplingar omintetgjorda. Hvad mig

beträffar, kan jag icke komma till viziren, dels för

opasslighet, dels emedan jag och mina ämbetsmän
ännu icke hunnit skaffa oss passande utstyrsel i stäl-

let för, hvad man vid Bender oss fråntog. Men vill

viziren vara så artig och besöka mig, så är han
mycket välkommen. — Jag tror knappt, svarade tol-

ken, att stor-viziren ämnar komma hit. Konungen
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frågade, om sultanen sjelf befunne sig i lägret derutan-

för. Tolken svarade: nej! men der äro stor-vizi-

ren, tartar-khan och reis-effendi. Konuogen atbrast

då: huru vågar stor-viziren skicka mig en sådan
bjudning^ Jag är visserligen sultanens gäst; men
jag är också en konung, hvaremot viziren är och

städse förblifver en undersåtnre. — TolkeD: ers maj:tl

detta svar törs jag icke återbringa till viziren. —
Karl; godt! jag skall låta frambära det genom mitt

eget ombud. — Men, sade tolken, stor-viziren är dock

näst sultanen den högste mannen i hela vårt rike. —
Karl afbröt, sägande: vill han komma hit, sä måste

han först dertilI begära mitt tillstånd, och då skall

jag låta honom veta tid och stund, 7iär det är mig
passande. Ytterligare erböd Karl att i sitt ställe skicka

Mullern och franska sändebudet Des Alleurs. Med
dessa ord måste tolken begifva sig bort. Miillern och

Feif nttalade sin oro öfver det missnöje, hvartill ett

så stolt svar skulle relä viziren. Karl teg länge;

slatligen ryckte han till sig Härds plånbok och skref

deri deu bekanta latinska versen:

Hoc scio pro certo, cum stercore dum certo;

Aut vinco, aut vincor, certe ego maculor ').

Eq half timme, sedan tolken återkommit från Karl, lät

viziren taga ned sina tält och lemnade trakten.

Många fruktade, att han sknlle hämnas genom
lönnmiirdare. Man säger, att namnlösa bref om något

sådant kommit konnngen tillhanda, och att denne en

tid derefter alltid haft två laddade pistoler hos sig i

') Detta jag vet försann, att enhvar, som smut-
sen bekämpar,

Segrare eller besegrad, till slut nedsmntsad
han bli t ver.

Enligt andra berättelser, yttrade Karl denna tanke

under tvisten efter Prutii-freden.
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säDgeu ')• Aodra deremol päslå, att hela inbjudnin-

gen skedde just med beräknins alt fä ett sådant svar

och derigenom en förevändning att draga sin hand

Iran Karl och återtaga löftet om betäckningen. Man
trodde sig nämligen veta, att sedan Ibrahim med bi-

träde af Karl och det krigiska partiet kommit till mag-
ien, ville han ej mer offra något på denne sin fattige

bnndsförvandt och äu mindre för hans skull störta sitt

fädernesland i krigets kostnader och vådor. Ibrahim

hief ock kort härefter afsatt, emedan man fruktade,

att den våldsamma mannen skulle tillställa ett uj)pror

och söka störta sultanen.

Snart inträlfade elt nytt vindkast i allmänna tän-

kesättet inom Konstantinopel. Man fick veta, att Sten-

bock och hans här, den enda Karl och Sverge hade

att stödja sig på, blifvit tillfångatagen i Tönningen;

—

alt nästan alla Sverges östanhafsländer fallit i fiendens

hand, så att det numera var nästan en omöjlighet för

turkarna att återföra Karl till dennes egna besittnin-

gar; — Ytterligare att Karl var öfvergiCven af de eu-

ropeiska magterna och, som några trodde, af sitt eget

folk; — och slutligen, att genom Utrechler- freden

österrikiska kejsaren skulle slippa från franska kriget

och derigenom få fria händer mot sina arffiender, tur-

karna. Hvad dessa sednare icke af sig sjelfva visste,

blef dem påpekadt och förestafvadt af holländska sän-

debudet, hvilket gjorde allt möjligt för alt hindra ut-

brottet af ett krig mellan Ryssland och Turkiet. Dy-

lika skäl verkade icke blott på styrelsen, utan ock på

allmänheten. Denna sednare hade äfven numera fatt

fullständigare underrättelse om det sätt, hvarpå Karl

före kalabaliken tillbakavisade hvarje förlikningsanbud.

Sådant allt jemnte sängliggandet i Timurlasch och det

mångåriga gästandet och nådebrödet afkyide både

vördnaden och kärleken. Åtminstone ville man ej mer

') Säfstaholms Ark. Göran Nordberss tillagg vid Karl

den tolites historia.
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för Karls sknll blottslHIIa sig lör ett krig:, hvars vådor

framstodo mer och iner tydliga. Tankesättet ändradi^

sig till den grad, att frampa sommaren 1713 ropade

Konstantiuopels befolkning pä fred med Ryssland, och

det med lika häftighet, som den några månader förut

yrkat understöd ät Karl. Sultanen och hans ämbetsmän

följde dessa rop sä mycket häldre, som de numera öf-

verensstämde med deras egna asigter. Således afslti-

tades eller, rättare sagdt, sladfästades i Augusti 1713

den förra freden med Ryssland. Karls förtiållande tiil

saltanen blef mer och mer ovänligt. Det gick som

Hevamal säger:

"Ljuf blifver led,

'"'Som länge sitter

"A annans bänkar.

Man visste ej, hvad medel skulle tillgripas för att blifva

den envise gästen qvitt. Sultanens gunstling Kumurgi

sade slutligen: man bör lofva honom all fä stanna

här och älnjuta f/odt underhäll, om han viU, hela sin

lifstid igenom. Underhället bör dock lemnas i varor,

icke i penningar. För öfrigt bör man alldeles icke

bry sig om hans ord och företag. Jag tror mig

kunna försäkra, att efter ett sådant behandlingssätt,

skall ej ett år förflyta, innan han sjelfmant reser här-

ifrän. Andra ville skicka honom till nåson ö eller

fästning, pä det att han, sade de, mätte der i ensam-

heten komma pä bättre och förståndigare tankar och

längta hem till sitt rike igen. Sultanen började verk-

ligen, enligt Kumurgis råd. bemöta konungen med lik-

gilltighet och köld, hvarjemnte svenska sändebuden,

Fnnck och Poniatowski, befallde;» lemua Kooslantinopel

och begifva sig tiil Karl. Denne, sade man, skulle

gerna få stanna qvar. så länge han ville: men hädan-

efter flck han till dagligt underhåll blott Sb riksdaler.

Det var jemnt sä mycket som rysska i Konstaiitiuopel

då varande sändebudet åtnjöt. För öfrigt lemnades
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re, pa hvad väg:, honom bäst behagade. Dock till-

kännagafs. alt han un icke mer kiiude för sin hemfärd

räkna pa någon turkisk betäckning; utan ägde att

sjelf anskaffa den säkerhet, han önskade.

I December begärde Karl tillsland att fä skicka

n>tt sändebud till Konstantinopel; men turkarna af-

böjde förslaget. Karl lät pa samma gäng tillkänua-

gifva sin önskan att resa hem och bad fä veta sulta-

nens tankar derom. Denne svarade, atl han redan

gjort ulskilliga förslag i den vägen; men alltid få-

fängt. ]\'u borde svenska konungen sjelf framlägga

sina äsigter, hvarefter sultanen ville betänka sig på,

hvud till deras främjande kunde giiras. Sä slutades

förhällandet mellan Karl och sultanen år 1713.

FREDSUNDERHANDLINGAR 1713.

Under konungens vistande i Turkiet hade uppe i

norden flere vigtiga öfverlägguingar varit ä bana, t. ex.

om neutraliteten 1709 och 17fO, om stilleständ och

fred 1712, om stettinska förpantningen 1713 samt

om det sedermera föreslagna allmänna fredsverket i

Braunschweig. Utförligare beskrifniugar om dessa upp-

träden skola lemnas vid teckningen af tillståndet hem-

ma i fäilerneslandet. I allmänhet raä dock nämnas,

att alla dessa försök strandade mot trenne klippor,

trenne konungens öppet tillkänuagifna föresatser; den

första, alt icke för fredens vinnande afstä en enda

tum af Sverges jord; den andra, att icke återvända

på annat sätt än i spetsen för en här; och den tredje

derraed sammanhängande, att icke erkänna August

som Polens konung.

Denna sista punkt var, tyckte man, den både

mest besynnerliga och för en lycklig ulgång mest hi!i-
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derliga. Den furanledde ock oiipphurligra underhaudlin-

gar med främmande majter samt böiifallande fureställ-

ningar af Karls vänner och nndersätare; af de närva-

rande mnntligen, de frånvarande skriftligen. Bland de

sednare märkas rådet i Stockholm och Görz. Vellingk

och mest bland alla, konung Slanislaus. Hela våren

och sommaren hade nämnde herrar oup|»hörligt hedl

Karl beqväma sig till Angnsl"s erkännande och visat

ätgerdens vigt. icke blott för Karl och Sverge. utan

ock för wStanislaus, hvilkcn skalle på detta sätt kunna

af Angnst betinsa sig temligen goda villkor. Fabrice

skref: jag predikar allo dagar för all visa, det en

förlikning vicd August nr nödvändig för sä väl ko-

nungens eget, som för Sverges bästa; men det är att

tala för döfva öron. lin annan gång heter det: för

att öfvertala till fred med August, hnfva vi samsalt

oss. Maliern pä ämbetes vägnar, Poniatoirski som
Stanislai, Ranck som Vellingks och jag som Uolsteins

ombud. Vi hafva talat, inlemnat skrifter ork upprört

himmel och jord; men förgäfres. Karl fortfor att

vägra och förbjöd till och med Stanislaus och dess

anhängare att begagna de allmänna förlålelsebref, An-

gnst hade för dem på sultanens begäran utfärdat.

Karl hoppades ännu pä ett turkiskt krig emot Ryss-

land. Elden, sade han till Fabrice, ligger ännu r/var

under askan. Den kan nog återigen bryta fram, blott

man vet att rätt kraftigt blåsa upp den. Fiibrice sva-

rade: det torde dock hända, att man i stället helt och

hållet blåser ut den.

Något hvar började emellertid misströsta om möj-

ligheten att kunna under sådana omständigheter hjelpa

Karl till rätta igen. Hittills hade tlere ansedda polac-

kar hållit sig till hans och Stanislai parti. Ännu i

denna stund försäkrade dem också Karl. att han skulle

med det första återkomma och uppsätta Stanislans på

tronen. Poniatowski och ett par andra rättade sig

derefter och stannade. .Men Potocki. Wiecnowiecki och

Grodzinski fastade nu mera vid dessa löften ingen
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vigt. utan reste till Polen och försonailc sii:c med
Aognst.

Fahrice begärde ock sin hertigs tillstånd att fä

lemna Karls hof. emedan, sade han, derstädes iiigen-

tiug mer kan nlrättas.

Karls egen omgifning tröttnade likaledes oc!i in-

fogs af en slapphet, en liknöjdhet, en slags stnm för-

tvillan, da de nämligen sägo alla bemödanden fåfänga,

och sig .sjelfva af turkarna behandlade sem fångar och

Dådebjun, och allt detta pä ett afstånd frän fädernes-

landet, som gjorde hvarje hjelp derifrän omöjlig. Enda
hoppet var just eländets höjd, hvilken gjorde, att en

brytning mäste nödvändigt och snart inlrälfa; (;/, skref

raan. vi hafra ut/ kommit till sista uppträdena af
della turkiska sorfjcspcl.

Nägra fullo pa den tanken, alt .Slanisiaiis borde

mot Karls vetskap och vilja nedlägga kronan och för-

sona sig med Angnst. Da saken sälnnda koinnie frän

Stanislans ensam, trodde man, alt Karl skalle möjligt-

vis kunna bevekas till bifall. .Måhända var det fruk-

tan för e(t sådant steg. som, jemnte den närvarande

nöden, förmådde Karl att ändtligen i September 1713,
man vet ej rält om pä allvar eller för skens skull,

föreslå en försoning med August. De få, som fingo

del häraf, vågade knappt tro sina öron, emedan Karl

hade nu i nära 13 ars tid orubbligeu vidhållit sin

gamla föresats. Men hans nu gjorda medgifvande blef

nästan oantagligt genom de villkor, som dervid fasta-

des. August sknlle visserligen förblifva Polens ko-

nung; men deremol erkänna Stanislai val såsom larj-

ligt; gifca denne sednare konunganamn, eflerträdare-

rätl och i årsunderhåll 200,000 och till serskildt ska-

destånd 100,000 riksdaler. För Stanislai anhängare
borde förlätelsebref titfärdas. Sedermera skulle August
och polska republiken icke blott uppsäga deras för-
bund med Ryssland, utan ock tillsammans med Karl
angripa och tvinga detsamma att återställa alla från
Sverge borttagna landskap och att åt både Srerge och
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hjelpa till alt tvinga Danmark lemna tillbaka allt,

hvad det tagit från Uolstein-Gottorp, o. s. v. Maa
finoer, att fordriDgarna voro så slora, att Karl icke

eus som segrare kiiunal skäligen framställa sådana

anspråk. Han ville dock pä intet sätt iäla blifva be-

kant, att det var lian. som föreslagit denna försoning;

ty han ansäg ett dylikt steg stridande uiot sin ära.

De fa. som fingo del deraf, förraanadts att Iakttaga

djupaste tystnad. För alt, utan eget synligt framträ-

dande, bringa saken i gäng, vidtog Lan följande at-

gerder. FriesendorfT, hans sändebml i Berlin, ålades

att till Fleming, gunstlingen Los konung August, skrifva

ett namnlöst bref af innehåll, att Karl fatt reta, det

August önskade fred, or/t att Karl rille medgi/ra en

sddan underhandling. 1 fall Fleming frågade Friescu-

dortr. skulle denne förneka författareskapet af nämnde
bref: men låta förstå, att dess inneliall likväl torde

vara öfverensstämmande med sanningen. 1 fall Fle-

ming frågade, om Friesendortr sjelf Lade något dylikt

nppdrag, skulle denne bestämdt neka. Så ängsligt

undvek Karl skenet af att vara den, som först sökte

freden. Den förtrogne gunstlinsen Grotbusen och till

en del äfven Fabriee misstänkte dock. att konungen
icke hade rikligt allvar med nämnde fredsförslag, utao

endast framkastade detsamma för att vinna tid samt
stifta misstro mellaii sina fiender.

A ena sidan fordringarnas höjd och å den andra

det djnp af vanmagt, hvari Sverge sjnnkit. allt detta

gjorde, att August snart afbröt underhandlingen. Karl

sjelf ?jorde likaså, då han beslöt resa hem till Sverge.

Han hoppades nämligen kunna derifran med nya kraf-

ter göra sin gamla föresats än en gäng gällande.

Stanislaus ville icke sätta sig rakt emot välgöra-

rens önskningar; men var sjelf helt uttröttad genom
alla sina missöden och sörjde djupt öfver den blods-

utgjutelse och det elände, hvari för hans konunga-
namns skull hela norden försänktes och fördräuktes.
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Dä Karl ville öfvertala honoro att deltag* i ett nytt

fälttåg mot Polen, svarade han: nej, jag skall aldrig

mer draga värjan för att ålervinna min krona. —
Nåväl, svarade Karl, jag skall draga den i ert ställe;

och tills vi återigen kunna triumferande intåga i War-
schau, kan ni dröja i Ziveihruciien, hvilket furstendö-

me med alla sina inkomster är upplåtet åt eder. Edra
omständigheter der blifva icke lysande. J kunnen
dock le/va såsom furste och mina dervarande under-

såtare skola alltid bemöta eder som Polens konung.

Karl upplät verkligen detta sitt ärfda furstendöme åt

Stanislaiis. som der sedermera uppehöll sig under si-

sta åreu af Karls regering.

FÖRSÖK ATT ÖFVERTALA KARL TILL HEMRESA 1713.

Sådana gjordes från många håll; af tnrkarna; af

svenskarna i Timnrtasch; af svenskarna i hemmet, och

tillika af England, Holland, Frankrike, Österrike, Preus-

sen, hvilka började frukta den stora öfvervigt, Ryss-

land var på väg att tillvälla sig, och derföre gång pä
gång erbödo konungen säker hemresa. Det var 1 syn-

nerhet vid två serskilda tidepunkter, som svenska rå-

det mer än eljest öfverhopade Karl med bevekande

framställningar om fäderneslandets nöd och om dess

hehof af fred och af konnngens hemkomst. Ena gån-

gen var år 1710, innan Karl ännu lyckats reta Tur-

kiet till krig mot Ryssland; och andra gången år 1713,

sedan Karl genom kalabaliken allägsnat utsigteii till

turkisk lijelp; — första gången, då ryssen höll på alt

borttaga Sverges öslanhafsländer; andra gången, då

han höll pä att borttaga Finnland. Men dessa eller

dylika bref hafva dels förut ofta blifvit omtalade, dels

komma de att ingå i teckningen af det hemmavarande

Sverges tillstånd. Här må derfiire blott nämnas deras

tillvaro, och att de också nu blefvo fåfänga. Dereraot
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vilja vi anföra näa^ra enskilda skrifvelser, som i denna

väg efter kalabaliken i Bender ankommo. och hvilka

äfven rätt tydligt visa sakernas verkli|?a iä^e.

Ryssen öade nn tagit hela Liffland, Estland. In-

germanland och Karelen och snart halfva Finnland.

Bremen var borta; Stenbock och hans här i Tönnin-

gen tillfångatagen; Pommern öfversvämmadt af fien-

der, och man fruktade hvarje stund rysska llottans

ankomst till Stockholmsskären. Folket var ntmatfadt

af knektskrifuingar och gerder och kring landet gingo

rykten att kounngen var död, eller förryckt, eller fan-

gen; ty på annat sätt tyckte man sig ej kanna för-

klara hans långa uteblifvande. Ett ondt knorr spor-

des bland höga och låga, och man började tala om
Dödväudigheten af att skaffa sig en annan regent o.

s. v. Lnder dessa omständigheter har en svensk vid

namn Johan Fredrik Eosander. också kallad Göthe,

hvilken då var i prenssisk ijenst och vid dessa under-

handlingar ofta använd ; denne har, säga vi, skrifvit

till Miillern ett bref af följande innehåll. Jag har re-

dan visat eder den oundvikliga nödvändigheten af ko-

nungens hastiga återkomst. Jag ber eder ännu en

gäng, min älskade vän, att på edra knän bönfaUa

hos hans maj:t, det han måtte genast och utan att

förlora ett enda ögonblick resa hem igen. Det gäller

sannerligen hans spira och krona. Jag vågar ej ned-

skrifva de omdömen, man fäller öfver hans långa

frånvaro. Min trohet ålägger mig dock att icke döl-

ja, hvad man t England, Holland och på många an-

dra ställen påstår, nämligen, att svenska tronen bör

betraktas som ledig, och att det är nödvändigt tänka

pä en efterträdare; och att man dertill kunde taga

den unge hertigen af Holstein, så framt denne ville

afstå sitt hertigdöme. Man påstår, att Sverge nöd-

vändigt måste hafva en konung eller regent, med hvil-

ken man kan underhandla om medlen till rikets upp-

rätthållande. Jag tycker mig redan se planen till

verkställandet häraf, hvilket skall mycket underlättas
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genom del utomordenlligt stora eländet och missnöjet

i Svergc, och emedan mänga tro, att nuvarande ko-

nungen aldrig återkommer. Detta bref framlemuades

den 11 Juni 1713, men verkaile in?en förändring.

Den 15 September samma är skref samme Eosander

ytterligare till Mullern. / Sverge väder förskräckelse

och förtci/Jan i högsta grad. -Det är omöjligt öjver-

tyga folket om, att deras konung lefver. Alla ropa

och säga, att de vilja hafva en regent i landet. Gan-
ska betänkliga steg tagas, och måhända hotar snart

ett inbördes krig. Säkert är, att intet europeiskt hof
understödjer svenska konungen, sä länge denne enm-
sas med att vilja upprätlhälla Stanislaus •). Ungefär i

samma dagar som detta bref skrefs och kora till Ti-

murtasch, inlogo ryssarna Stettin ocli Abo, slogo vid

Pälkäne i Tavasdand finska hären och öfversvämraade

hela söilra Finnland. I December samma år skref Ar-

vid Horn till konungen och försäkrade, att för Sverge

fanns ingen räddning utan antingen genom konun-
gens hemkomst eller ock ett underverk af Guds nåd.

Man finner frän denna tid flere bref af ungefär samma
inneiiäll. Men ännn kunde ingenting böja Karls sinne.

Han vidhöll sina förhoppningar pä Turkiets hjelp och

sitt beslut att densamma än längre afvakta.

KARLS LEFNADSSATT I TIMIRTASCH 1713.

Timurtasch var ett statligt och väl inredt slott, i

hvilket Karl och hans omgifning hade godt utrymme.

Der fanns ock en vacker trädgärd med vattenkonster

och andra prydnader, så att i dylikt hänseende ingen-

ting återstod att önska, Deremot var dricksvattnet

kaikhalligt och hela den omgifvande trakten sumpig

och ofta betäckl af osunda dimmor, hvadan tlere sjuk-

') Riks ar k. Eosander till Miillern 1713.
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domar alstrades hos de ovana nordboarna. Många
bland dem tillsatte lifvet.

Från och med afresan från Bender den 6 Febrar

ari 1713 till och med juldagen samma år låg Karl,

oupphörligt till sängs under förevändning af att vara

sjuk. Han omtalade icke för någon enda person or-

saken till detta sitt uppförande. Den var ock svår

att gissa. Några sade, att han ville undvika ett möte
med sultanen och storvizireu och de rangstrider, som
dervid kunde yppas; — andra åter, alt han ville und-

vika tilloppet af nyfikna; — andra åter, att han ville

skatTa sig förevändning att fä stanna qvar i Turkiet;

— andra äter, att han ej hade medel att efter den i

kalabaliken undergångna plundringen kläda och utrusta

sig och sitt sällskap pä ett sätt. som svarade mot
hans kungliga värdighet. Ingen var rätt säker på sin

förklaring; så mycket säkrare och envisare var der-

emot Karl i sjelfva saken. Till och med dä sängen
ombäddades, steg han sällan upp, utan vältrade sig

blott undan på en bredvid stående solfa. Middagsbor-

det, vanligtvis för atfa personer, dukades vid sidan af

sängen. För öfrigt fortgingo morgon- och aftonböner

på vanligt sätt; likaså vården af regeringsärenderna

och brefvexlingen, hvilka likväl icke togo mycken tid.

Förbindelsen med Sverge var nämligen ofta afbruten

;

och de utrikes magterna började mer och mer i sina

förhandlingar gå Karl förbi. På de många lediga lim-

uiarna roade sig konungen med schackspel samt med
afhörandet af hvarjehanda, än talTeltäckaren Hultmans

gamla sagor, än den hemkomne Enemans berältelser

om Österländerna och det Förlofvade landet. Hofvet

var tarlligt. ofta torftigt. Det fordna rika bordsilfret

m. m. hade blifvit af turkar och tartarer vid Bender
bortplundradt '). Karl spisade derföre pä tallrikar af

') En källa, dock mycket osäker, pastar, att turkarna er-
bjödo Karl äterlå dessa sina dyrbarheter; men att han

Fryxelts Ber. XXIII. 10
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zink, ocb allt visade tydliga spår ar den stora pen-

RiDgebristen.

Turkarna voro ytterst angelägna om att få se dot

fii mycket ointalta nordiska lejonet. Men Karl ville

nästan aldrig personligen samtala med någon främ-

mande, ntan rörde alla iiiiderliandlingar genom sina äm-
betsmän. Alt pä nhgot sätt visa sig offentligt, undvek

han ännu med yttersta Ilit. Turkarnas väntan blef sj^i-

ledes i början alldeles bedragen. Men längre fram

tilläts, att tvä octi tvä insläpptes i konungens rum,

der de, stående bakom en skärm, flngo genom ett hål

pä densamma betrakta Karl och mätta sin nyfikenhet.

Taffeltäckaren Ilnltman pästar sig hafva tvä gänger

bland de besökande igenkänt sultanen sjelf, eharu för-

klädd till janitscliar.

Under vistelsen i Timurtasch blef Karl en gång
Terkligen och allvarsamt sjuk, och det under fem vec-

kors tid. Stundom sades orsaken vara ställets och

vattnets osundhet; en annan gång harm öfver svikna

förhoppningar och lidna förödmjukelser. Tredje och

troligaste förklaringen var, att llere månaders oupp-

hörligt stillaliggaude och sängvärme måste skada en

kropp, som förut och mer än andra varit van vid frisk

luft och häftig rörelse.

Frampå hösten, och när sultanen sjelf skulle från

Adrianopel återvända till Konstantinopel, tillkännagaf

han sin önskan, att Karl måtte likaledes flytta från

Timurtasch till Demotika. Det skedde den 3 Novem-
ber. Karl, ehuru nu i tiere veckor fullkomligt åter-

ställd och frisk, lät dock som sjuk nedbära sig i vag-

nen och körde sä till Demotika i fyrsprång och så

häftigt, att turbaner flögo medföljande turkar från huf-

vudet. och att en bland hästarna stupade vid ankom-
sten till sistnämnde stad.

frivilligt atstått desamma med undantag af den värja,

han ärit eller !iar! den elfte.
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ELFTE KAPITLET.

KARLS SISTA ÄR I TURKIET.

Sedan nn saltaneo lernnat grannskapet och ater-

vändt till Konslautinopel, lemnade ocUså Karl snart

DOg slit sjakläger. Det skedde sjelfva joldagen 1713,

och nyårsdagen 1714 sag man honom återigen till

häst, för första gången sedan kaiabalikeu i Beuder.

Man tyckte sig häri flnna en bekräftelse på den åsig-

len, att han hållit sig vid sängen endast för att und-

vika ett möte och en möjlig rangstrid med sultanen.

Från denna tid fortsatte Karl sina förut brukliga

för- och eftermiddagsridtcr och i allmänhet sitt van-

liga lefnadssätt. Den turkiska prakt, han under sista

liden i Bender antagit, Öfvergafs; ty man måste be-

qväma sig till ett myckel fartligare lefnadssätt. Nö-

den gick långt nog. Det säges till och med, att hof-

kansleren Miillern stundom tjenstgjort som kock. ty

man hade ej någon annan. Från Konstantinopel kom
pj mer någon stråle af hopp; och sultanen och vlzi-

ren behandlade Karl med fortfarande likgilltighel.

KARLS HUSHÅLLNING 1 TURKIET.

Denna vårdades af gunstlingen Grolhusen, hvil-

kens sätt och tänkesätt i den vägen äro oralalda.

Följderna blefvo sådana, man knnde vänta. Oaktadt

det medförda sachsiska gnidet och det dryga turkiska

dags-anslaget, blefvo dock både många och stora skal-

der gjorda. Redan i början af 1710 kommo. för att

af svenska statskon/oret inlösas, vexlar af Karl otfär-
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dade på 216,288 daler s. m. '). På samma sätt fort-

gick det allt framgent. Är 1713 antogos de då obe-

talta skalderna stiga till 1,100,000 dal. s, m. Vi veta

ej, om Iiäri varit inberäknade de betydliga summor,
konungen bekommit till låns af sultanen sjelf. Seder-

mera flck Karl af en köpman i Paris vid namn Hög-
ger upplåna 444,049 dal. kopparmynt, för hrilket un-

derstöd Karl af tacksamhet gjorde penningemanneu till

friherre -).

För gäldandet af dessa skulder utfärdade Karl,

som sagdt är, anvisningar pä regeringen i Stockholm.

Men så dryga utbetalningar jemnte de än drygare rust-

ningar, Karl och kriget hvarje är fordrade, öfverstego

numera alldeles fäderneslandets krafter. Den brist,

den oro. det missnöje, Karls ankommande vexlar i

Sverge förorsakade, skola i nästa delar utförligare om-

talas. Här må blott nämnas, att många bland dem
kunde slutligen alldeles icke inlösas. Detta jemnte kän-

nedomen om Karls besynnerliga hushållning och om Sver-

ges verkliga fattigdom och nöd gjorde, att hans kredit

mer och mer aftog och slutligen blef alldeles till intet.

Efter kalabaliken i Bender föll tron på hans betal-

ningslöften så djupt som möjligt. Från Stockholm er-

liöllos numera föga penningar, dels af ofvannämnde

skäl, dels emedan på den der församlade riksdagen

ett starkt parti tycktes vilja helt och hållet öfverlemna

Karl ät sitt öde, likasom man tyckte, alt han sjelf

gjort med Sverge. Huru djupt sultanen slutligen ned-

satte Karls dagliga underhållspenningar, är redan be-

rältadt. De kunde ej förslå att bekosta ett kungligt

Iiof. om än aldrig så tarfligt, och ulbetaldes dessutom

blott 1 varor och icke i penningar, för att icke gifva

luedel till nya stämplingar vid turkiska hofvet. Karl

') Riddarhus Ark. Sekret, utsk :s handl. Statsförslag

för nio.

-) Några säga, alt det skedde pä Vellingks begäran och för

ett lån åt Stenbock.
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begärde att af sultan få ytterligare låna 3- eller 400
punear. Snltan vägrade, men erbjöd sig skänka Karl

etthnndrade. tivilken gafva duck denne var fiir stolt att

mottaga. Man liade således icke på långt när tillräck-

liga medel att fylla det tarfliga Demotika-Iiofvets behof.

Penningar, skrifver Fabrice, äro här så sällsynta, att

man nästan glömt, huru de se ut; om de äro runda
eller fyrkantiga. Svenskarna föllo ock ohjelpligt i

händerna på ockrare, Iivilka behandlade dem på det

blodigaste sätt ocb mot en skuldsedel på 100 i sjelfva

verket blott utlånade 20, någon gång, på^^tår man,

blott 10, blott 5 riksdaler. Antalet af de svenska

skuldsedlarna nppgingo till 415 ').

^ä^ Karl sedermera skulle lemna Turkiet, ville

dervarande regering, liksom förut pasclian I Bender,

tvinga bemälte fordringsägare att på ed uppgifva, linrn

mycket de verkligen utlånat ocli sedermera nöjas med
att återfå samma summa och med ränta. Men Grot-

hnsen skall hafva föreställt Karl. att det vore vanhe-

derligt, om skuldsedlarna icke inlöstes efter bokstaf-

vens fulla belopp. Karl godkände grundsatsen. Jag
skall, sade han, betala alltsammans, så snart jag kom-
mer till Srerge. Han befallte strängeligen, att före

afresan skulle enhvar uppgöra ordentlig räkning, då

det befanns, att de ännu qvarstående skulderna stego

till 300,000 riksdaler -).

Att betala denna summa, ja ens en mindre del

deraf, var för tillfället omöjligt. Derföre beslöts, att

nämnde fordringsägare skulle få på Karls bekostnad

resa med till Sverge och der njuta fritt underhåll, tills

de kunde utbekomma sina penningar. Ett stort säll-

skap af måhända 60 till 70 dylika personer anmälde
sig och bekommo af konungen hvar sin häst och följ-

de så med till norden. Här blefvo de inqvarterade i

Karlshamn och på statens bekostnad underhållna. De

') Riksark. Miillerns bref.

-) froligtvis blott enskilda personers skulder.



150

tyckas hafva är 1716 kostat 67.010 '), år 1717 blott

20,412, allt dal. s. m. -). Uudcr samma år fingo de

ock mottaga stora afbetaluingar ^). Ädiiq 1719 fan-

nos dock qvar i Sverge 30 dylika fordringsegare,

livilka jemrade sig öfver uteblifvandet af både betalning

och nnderbåll.

En engelsk köpman i Konstantinopel hade till

Karls hemresa lånat denne en större snmma och till

pant och säkerhot fått Karls förskrifning på två fög-

derier i Bremen. Hela detta land hade dock förut

blifvit af danskarna erötradt och derpa såldt åt Georg,

som var både kurfurste i Hannover och konung i Eng-
land. När Karl sedermera icke kunde inlösa sin skuld-

sedel, framlade engelsmannen sitt pantebref för Georg

och begärde i stöd deraf bekomma nämnde fögderier.

Georg mente sig likväl icke vara pligtig betala Karls

skulder ''), och vi känna ej, om eller när engelsman-

nen återfick sina penningar.

Omkring ar 1739 blef på Karls turkiska skuld

en million riksdaler af frihetstidens ständer afbetald.

Besagde Högger hade dock ännu 1747 icke till fullo

återbekommit de förskott, han lemnat konungen.

') Uppsal. Rosenhanska saml. Rechnuii^ aller bei der

königl. Depulation gehabter Einnahmen uud Ausgaben pro

anno 1716.

^) Uppsal. Kongl. Deputalionens räkning på in- och ul-

gilier 1717.

=») 4716 nämligen 600,137 och 1717 likaledes 205,469, allt

daler s. m., mfuine i mynttecken? Ursprungliga skuld-

summan målie således hafva varit mycket större än de

300,000 riksdaler, som vi enligt Feifs uppgift här ofvan

antecknat. Se Cederschiöld: riksdagen 1719, sid. 466.

*) Riksark. Karl Gyllenborg till MuHern d. 29 Jun. 17)6.
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KARL BESLUTAR ÅTERVÄNDA TILL SVERGE,

Tillståndet i Sverge var vid denna lid alldeles för-

tvifladt. Grannarna Jiade borttagit halfva riket och ho-

tade att kasta si? öfver återstoden. Landet, med fyra

tiender och ingen bundsförvandt, var utblottadt på folk,

penningvar och mod. Fortfarande rykten gingo. att

konungen var död eller vansinnig eller fången. Äm-
betsmännen ville ej lyda rådet, och folket ingendora.

De stater, som önskade Sverges räddning, visste ej.

med hvem de skalle derom öfverlägga; ty rådet hade

ej laglig magt till något sådant, och konungen var för

langt borta och gjorde dessutom alla underhandlingar

omöjliga genom alt framställa oantagliga villkor. 1

denna belägenhet, och då Karl icke kunde förmås alt

återkomma, hade rådet, som sista medlet till frälsning,

hopkallat riksdag och tillika öfvertalat prinsessan Ul-

rika Eleonora att deltaga i styrelsen. Sedan ständer-

na sammanträdt, var deras och rådels första åtgerd

att till Demolika atfärda en säker man, dels för att

få visshet om, huru det verkligen förhöll sig med ko-

nungen ; dels och än mer för att till honom från enke-

drottningen, prinsessan, rådet och ständerna frambära

bref och enträgna böner, att han måtte så snart möj-

ligt återvända till det eljest förlorade fäderneslandet.

Till delta budskap valdes generalmajoren Hans Henrik

Liewen, en herre, klok, erfaren, modig, ärlig och väl-

menande, dessutom af ett gladt, på en gång öppen-

hjertigt och försigtigt väsende, samt af stor förmåga atl

behandla menniskor. Han skulle, utom frambärandet

af dessa bref. också gifva muntliga underrättelser om
alla förhållanden.

Dagarna före jul 1713 reste Liewen frän Stock-

holm och anlände till Demotika fram i Mars 1714.

Brefven blefvo atlemnade, hvarefter konungen höll med

Liewen mellan fyra ögon flere märkliga samtal, ur

hvilka vi inrycka följande. Karl: säg mig, hvem har
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först föreslagit att sammanhålla ständerna? Liewen:

det kan jag icke säga. Prinsessan har väl skrifvil

derom? Som skäl uppgifves brisfen på penningar;

men folket pratar mer, än man kan säga efter. Karl

:

ni måste säga mig sanningen! Liewen: hvad skall

jag säga.'* Sverge vill hafva en styresman. Det

passar sig icke, tycker man, att ers maj:t lefver här

bland tiirkarncL Fienden fager bort våra landskap

och ers maj:t förlorar sitt rike. Karl: hvem har till-

styrkt p)'insessan att gä upp i rådet/' Lieweu: stän-

derna; och det var bättre, att hon gick dit, än att

ständerna fått anledning vidtaga andra åfgerder.

Karl: hvilka andra åfgerder? Liewen; det är svårt

för mig att reta folkets tankar. Ers maj:t har nu
öfrer iolf år varit borta från sitt rike. De store vilja

råda, och småfolket icke lyda. Såsom sakerna nu
stå, kan riket icke länge hänga tillsam7nans. De vig-

tigaste förslag måste uppskjutas i afvaktan på ers

maj:ts svar; och när detta kommer, är tillfället förbi.

Fienderna vinna och vi förlora allt, och riket går

öfver ända. Karl: vi skola åfer begifva oss till Sver-

ge, så snart det med säkerhet kan ske. Liewen: detta

snart får icke dröja länge. Ers maj:t känner icke

omständigheterna. Somliga tro, att ers maj:t icke mer

lefver; och mänga hafva än underligare tankar. När
man säger dem, att ers maj:t icke kan med säkerhet

komma hem igen, vilja de icke tro derpå; ty de veta,

att ers maj:t icke aktar någon fara. Karl: men nå-

gon mägtig herre måste hafva tillstyrkt prinsessan att

gå upp i rådskammaren för att sedermera dölja sig

bakom henne? Liewen: jag vet ej, om det kommer

från en rådsherre eller från dem alla; men hon har

derfill blifvit beynyndigad af ständerna. Karl : ständer-

na kunna ej bemyndiga någon utan vår vilja. Lie-

wen : det är sannt. Men ers maj:t är för långt borta,

och derföre tryckes folket af kriget så mycket mer.

Undersåtarna äro förtviflade, och när många sådana

komma tillhopa, blir beslutet icke det bästa. Karl af-
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stämde Liewen till sig följande morgon klockan 4.

Han Trågade dä om härens tillstånd. Liewen berätta-

de det hufvndsakligaste. Eders maj:f, sade han, skull

finna samma folk med samma hjerta, men icke utru-

stade som förr. Dilker är i Stralsund och Stenbock

fången. Rådets föreskrifter uro ej alltid nog bestämda

och kraftiga; ty ingen bland dem vill våga sitt huf-

vud. Sakerna äro förtviflade och halfva riket i fien-

dens hand. Men folket vill hvarken blifva danskar

eller ryssar. De säga: i^om vi blott hade en anföra-

»re, så skulle vi nog försvara oss.» Förtviflan torde

medföra följder, dem ers maj:t kan bättre eftersinna,

än jag uttala. Karl: hvad vill det säga? Liewen:

jo, att folket inrikes ansattes af pest, hunger och dyr

tid, och utrikes ifrån af fiender på alla håll. Sådan
belägenhet kan medföra vådliga följder. Om folket ej

får återse eders maj:t, torde det tills vidare välja sig

en annan anförare. I vår historia läser man om
många statshvälfningar, och Gud vet, hvad af ett slikt

anförareval kan uppkomma. Måtte mina ord ej ta-

gas onådigt! men jag beder eders maj:t i Guds namn
återvända till sitt rike och detsamma icke längre öf-

vergifva. Karl: det är dristiga ting. ni talar om, och

sä djerfva ära ständerna icke. Liewen: det tror jag

ej heller; ty af naturen äro de mer än andra folk

sin konung tillgifna. Men, när ers maj:t icke vill

komma till dem, så måste de ju tänka pä andra me-

del att frälsa sig från danskt eller rysskt slafveri.

Om sedermera eders maj:t ogillar deras för sådant

ändamål vidtagna medel, sä kunna de falla på än
svårare tankar. Härvid gick konungen af och an öf-

ver golfvet. Liewen forlfor: jag ser, eders maj:t blif-

ver förtörnad. Jag beder om nåd; men ers maj:t

har ju befallt mig tala sanning. Svenskarna gifva

med glädje egendom och lif för sin konung. Natt

och dag tala de om honom och önska ingenting hö-

gre, än att snart få honom tillbaka igen. Sådana
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undersåtare finnas icke i hela verlden, och hur kan

ers maj:t bringa öfver sitt hjerta, att lemna dem till

rof åt ryssar och danskar? Karl: jag har ej hlifvit

förtörnad; och jag vill ej öfvergifva mina undersä-

tare, utan tvärtom skydda och försvara dem. Liewen:

om ers maj.t återvänder till Sverge, kan ett sådant

försvar åstadkommas. Men huru det skall låta sig

göra genom bref och föreskrifter från Demotika, det

kan jag icke begripa. Karl: ni vet, vår syst4'r. prin-

sessan, är förlofvad med arfprinsen Fredrik af Hessen.

Han är en berömlig härförare. Honom vilja vi skicka

till Sverge och ställa i spetsen för försvaret; ty än
kunna vi sjclfca icke med säkerhet återvända. Lieweo:

häröfver kan jag icke yttra min mening. Karl: vi

hefulle eder dock göra det, emedan vi nu tala derom

i /örtroende. Licw en : att gifva eders maj:ts syster ål

en mägtig tysk furste, som tillika är en skicklig fält-

herre, och att dessutom lemna honom hären i hän-

derna och sjelf stanna bland turkarna; detta är en

sak , som jag icke pä något sätt kan tillstyrka.

Mänga vådor kunna deraf uppkomma, h vilket ers

maj:t nog sjelf lurer inse. Karl: det torde ligga nå-

gon sanning i edra ord. Vi vilja den saken ytter-

ligare öfverväga.

Hela (let i Demotika varande kansliet hade töre-

satt sig att på det kraftigaste understödja Lieweos

böner; hvilket ock skedde med ledning af Möllern.

Tillika anlände frän Ilolstein ett sändebud, som å der-

varande hofs vägnar förde lika spräk. Det aflemnade

ock från Görz till Fabrice ett bref, hvari biand annat

omtalades, att troligtvis skulle 1 Sverge ett uppror

snart utbrista, sä frarat ej konnnjien återvände. Sam-
ma bref läste Fabrice högt för Karl, och måste dervid

tre gånger återupprepa den mening, som talade om
det hotande upproret. Bland svenska statsmän var

Maurits Vellingk den, för hvilkeu Karl vid ifrågavaran-

de tid hyste mesta förtroendet. Från honom ankom

likaledes ett bref af den 6 April 17 ii, hvari lästes
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följande. Jag vågar påstå, att oaktadl alla de goda

författningar, som i Sverge vidtagas, skall dock lan-

dets undergång omöjligen kunna undvikas, sä framt

ej ers maj:t snart återkommer. Af eget ljus lärer

eders inaj:t nogsamt inse, att Srerges krafter ingalun-

da åro tillräckliga mot dess många nuvarande fien-

der ; likaså, att ingen främmande magt tilltror sig att

under eders maj:ls frånvaro uppträda till vårt för-

svar. Vi se numera klarligen, huru omöjligt det är

att hjelpa eders maj.l hem genom Polen, vare sig

medelst turkisk betäckning eller genom en från Sverge

utskickad der mötande krigshär. Men om eders maj.-t

okänd och i hemlighet reser genom Tgskland till Stral-

sund, så torde der kunna sammanhringas en här af
40,IH)0 man, med h vilken man kunde tillhnkaslå våra

trolösa fiender. Om deremot eders majst uteldifver, då
kan hvarken det ena eller andra åstadkommas och

rikets undergång och förstöring blifver oundviklig.

Eders mnj:ts egen ära och miskundsumhet lära ej

tillåta dess trogna undersålares timliga och eviga för-

derf, då sådant kan genom hemresan nfhöjas. Hvai
jag här sagdi, är så säkert och grundadl. att eders

maj:t kan tryggeligen lita derpå. Gifve Gud, att det

måtte lända eders maj:t så till nådigt välbehag, som
det skall lända mig till samvetslröst att icke hafva så

vigtiga ting fijrtrgal^).

Vid samma tid erhöll Karl underrättelse om de

märkvärdiga riksdagsupiiträdena i Februari och Mars

1714, *^amt iiurn ständerna ville. Karl oatspord, ut-

nämna Ulrika Eleonora till landets regeotinua. ätmin-

stODe tills vidare; hvilken plan troligtvis gAtt i fullbor-

dan, om ej r.idet med Arvid Horn och Gustaf Cron-

Lielm i spetsen kastat sig emellan och hejdat ständer-

tias ilver, och räddat Karls krona, eller åtminstone

afböjt ett inbördes krig. Karl fick äfven veta. hur ä

andra sidan holsteinska partiet, under ledning af Görtz.

') Riks ark. M. Vellingks bref.
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arbPlade pa oii annnn plan. nämlijrcn alt förmäla iirifa

hcrtig^en af Holsteiii med en ryssk prlDsessa och fram-

deles satta honom till regent i Sverre. Sä sträcktes

ä ena sidan systerns, ä den andra systersonens hand

lor att uppfnnsia Karls vacklande krona. Allt visade,

hnrn ytterst n()dvändin:t det var. alt genast resa hem.

Vistandet i Doinolika blef ock ganska obeliagligt. Mer
och mer fiirsiiMMiiad af snUanen orli af de europeiska

holven. fann sig Karl pa vägen att sjunka ned i en sä-

(lan ohetydligiiet och glömska, som hade han knappt

fnnoits till. Derföre och nu ändtligen i April och Maj

1714 började han pä allvar tala om sin hemresa,

Hau lockades derllll äfven af hoppet att dymedelst

kunna äterigen och snart nog ii|ipna elt ärorikt fält-

tag. Vellingk hade nämligen, som vi sett. förespeglat

honom möjligheten att I Pommern fä en här af 40.000

man under sitt befäl. Görz och Duker lofvade arbeta

till samma mal. Dylika ulsigter lockade Karls sinne,

och man hörde honom ofta tala om nämnde troppar.

Fabrice tyckes hafva trott, att tanken härpä mycket

bidrog till det nu ändtligen tagna beslutet.

Detta var visserligen taget, men icke derföre verk-

tälldt. Karl fortfor nämligen att yrka, det hemresan

skulle ske genom Polen, och sultanen dertill lemna till-

räcklig betäckning. Dock förklarade sig Karl numera

nöjd med 6-. andra säga 12.000 man ^). Turkiska re-

geringen ville likväl icke genom någon slags trop|isänd-

ning blottställa sig för Polens missnöje. Karl tillkän-

nagaf dä, att han afstode frän delta anspråk; emedan,

hette det. turhiakn regerinf/en funne siy bcsmrad af
hans hemresa (jenom Polen, Han ämnade i stället

begagna nägon annan väg. Emellertid ansäg man af-

resan ännu sä oviss, att, enligt sägen, en turk och

en svensk derom slogo ett högt vad. Svensken lof-

') Fr. min. br. Fiérville från Adrianopel d. 22 Apr. 1714.

Hiksark. Hand!, ur konsl. Biblioth. i Paris.
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vade blifva Inrkens träl, om konungen stannade qvar;

och torken lofvade 100 dukator samt näsa, skä?g och

öron, i fall konungen reste. Säkert är, att Sverges

fiender ännu i sista stunden gjorde allt, hvad de kun-

de, för att balla honom qvar i Turkiet.

KAHI.S AFSKED LR TIRKIET.

Karl sade sig numera icke af sultanen begära

något mer än säkert pass fur hemresan. Viziren sva-

rade, alt ett sådant skulle genast utfärdas, sä snart

konungen deroni anhölle medelst egenhändigt bref tiil

viziren; ///, pästod denne, svetiska konuiujni hade ock-

så i Bender genom sina ämbcismän försäkrat, det han
skulle anträda hemresan; men hade det oaktadl stan-

nat (/var. Man ansäf/ sig derföre hehöfra större sä-

kerhet för upjifi/llandet af hemälle löfte. En dylik for-

dran säg ut, som elt småaktigt bemödande att än mer

kränka den redan förut djupt förödmjukade Karl. Denne

härmades och ville icke nedlåta sig att pä uppmaning

skrifva till en annan furstes undersäte. Sa tycktes

återigen ett hinder uppstå fur den af svenskarna ef-

terlängtade hemresan, .\lla i förening och med .Miil-

lern i spetsen sökte derföre öfvertala Karl till efter-

gift, och man föreställde honom, huru andra konungar,

till och med Ludvig den fjorlonde. skrifvit till andra

staters undersälare samt till stor-viziren; ja, att Karl

sjelf fordom brcfvexlat med sistnämnde ämbetsman.

Man besvor honom vid hans trogna uudersåtares väl-

färd och bästa in. m. Ändtligen och på sin födelse-

dag den 17 Juni gaf han eller; men med villkor, att

brefvet framlemnades af ett ordentligt bemyndigadt

svenskt sändebud, hvilket skulle lä företräde hos sul-

tanen med samma hödiglielsbetygelser som andra mag-

iers. Denne, som förut icke pä länge velat mottaga

någon beskickning från Karl, gaf likväl denna gång
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sitt bifall. Nii och nu först i sintet af Jnni 1714 an-

så? Lieweri konuogens liemresa sa säker, alt han

koDde gifva prinsessan Ulrika Eleonora uägon tryg-

gare förhojtpnii)? (Jerom.

Karls afsigt med nämnde beskickning var alt skil-

jas frän turkarna pa ett för en konung värdigt sätt

och älminsloiic med skenet af återknuten vänskap ined

sultanen. Derjemnte fanns ock en annan beräkning,

nämligen att vid samma tillfälle kunna af sultanen er-

hålla nägot slörre penningelan; som man sade, ej min-

dre än ett eller tvä tusen pungar. Till beskickningen

valdes derföre Grothusen, säsom varande i slika un-

derhandlingar bäde öJvad och skicklig. Miillern af-

rädde alllsammaus; ty han spädde, alt man icke skulle

fä något län. utan i dess ställe förlora all pä beskick-

ningen använd bäde kostnad och tid. Han ville ocksä

mycket ogerna Icmna penningarna i Grothusens bän-

der. .Men alla invändningar voro fåfänga.

För att UQ vid sista afskedet visa vederbörlig

prakt, sammanskrapades alla möjliga medel till an-

skalfande af hästar och klädedrägler ät Grothnsens

sällskap, som bestod af icke mindre än 72 personer.

Sändebudet medförde kungliga bref till sultanen, vizi-

ren och mufli; men tlck alldeles icke aflägga besök

hos engelska eller holländska sändebuden, på hvilka

Karl var gramse derröre, alt de ständigt motarbetat

hans försök att uppegga Turkiet till krig mot Ryss-

land. Först vid medlet af Juli var alltsaramaDS i ord-

ning och Grothusen afreste till Konslantinopel.

Här mottogs han i början ganska kallt. Vizireu

yttrade ord, sa hårda, att Grothusen ej ville upprepa

dem; oc/t, tillägger dt nne sednare, hans majestät bör

skynda härifrån sä snart möjligt; ty dröjer han ännu
några månader, kan det hlifca än värre '). Men sä

snart det blef bekant, att Karl verkligen ämnade resa,

') Riks ark. Grothusen till? Konstantinopel den -1 Aug
17U.
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blef viziroD mildare och Grothosen bemöttes, väl icke

med Dfi^ra ntmärktare höfli^hetsbetyi^flser, dock i all-

mäohet tämligen väl och bättre, än mången väntat.

Han erhöll företräde hos sultanen tva serskilda gån-

ger samt iöfle om pass och om skvdd under resan

till turkiska gränsen. Dock märktes tydligen, alt vi-

zlren ännn befarade, det konungen, alla dessa förbe-

redelser oaktadt, skalle qvarsianna i Turkiet. Slnlli-

geo kom nian till den vigiigaste, men kinkigaste punk-

ten, nämligen den om penningar. Grothusen gaf vizi-

ren tillkänna, afl hmunfjen visserlif/en kunde med egna

inedtl hfslrida kostwiderna pir sjelfva hempirden; men
atl han i Turkiet åsamkat sig skulder, hrilka han

gerna ville pjre sin afrcsa betala. Detta, påstod mau
nn, hade kunnat ske, om icke kalabaliken i Bender

borttagit hans medel. Konungen önskade derpjre, atl

till sådana skulders gäldande erhålla af sultanen ett

län, ptr hvilkets snara återbetalande han ville gifva

sin skriftliga och konungsliga förbindelse. Viziren

svarade, det sultanen kunde alldeles icke gifia nägol

län; tg sädana vore i Mahomets lag förbjudna. Dock,

efter nägot talande, yttrade han sin förhoppning, att

till lättnad för resan torde väl sultanen som vängäfva

lemna konungen nägon summa penningar, t. ex. 300
pungar '), hvilka skulle öfvcrantvardas samma dag,

konungen anträdde resan. Men Grothusen förklarade,

att Karl alldeles icke mottoge en sädan skänk. Den

ene ville ej gifva länet; den andre ej mottaga gåf-

van -): dock nodvek mau å ömse sidor att komma till

någoo hårdare ordve.vling.

Genom dessa underhandlingar samt de högtidliga

besöken och motbesöken förgick tiden, sä att Grothn-

Uppsal. Diplom. Annaler säga, att Karl ville låna 3-

eller 400 pangar; att sultan vägrade, men erbud i gåfva

<00 pnnear.

') Dock synes Grothusen hat va af Porten mottagit 6 pungar

och 40 hastar, måhända som underhall.
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son icke förr an i medlet af September .återkom till

Demotika. Kari liil honom derstades halla ett inta?

så högtidligt som möjligt, och såsom det varit en

storartad beskickning från någon främmande magt.

Ilt-la färden hade kostat 25.000 kronor och med sina

lilirnstningar en lid af nära fyra månader. — Det var

under denna var och sommar, som ryssarna borttogo

Åland samt norra delen af Finnland.

FÖRBEREDELSER Til L HEMRESAN.

Penningar och penningar var första och sista be-

liofvet, så väl för resan ^^om fiir de mänga borgenä-

rer. Iivilka belägrade körningen. Bland dessa utmärkte

sig Isniael. den förre paschan i Bender; han som oför-

sigligt ntlemnade ål Karl de omtalta pungarna, och

som bliffit derföre afsatt och förvisad till Sinope.

lian hade dessutom enskildt åt Grothusen lånat 70
pungar och sände nu till Demotika ett ombud, som
beklagade den ol\cka, hvari han för svenskarnas skull

råkat, och begärde att fa sina penningar äter. Men
man hade inga sådana att gifva hvarken åt honom
eller at de andra. Lån var nästan omöjligt att fa.

labrice kunde eller vågade ej göra större förskott.

Iranska sändebudet i Konstantinopel lyckades alt, till

lindrande af konungens betryck, nästan truga ') sina

pa stället varande landsmän till ett lån af 20.000 kro-

nor: det var som en droppa i hafvet. En engelsk

köpman lemnade, som berättadt är, mot pant i Bre-

men, CO-, några säga 10U,00U, ecus. Detta tyckes

ha varit allt, som man lyckades åstadkomma.
Med så ringa medel för hemresan kunde Karl

icke bjuda till att gälda sina skulder, utan borgenärer-

na flngo, som sagdt är, följa med till Sverge för att

') Riksark. Grolhusen til! Karl d. 3 Aug. 1714.
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der iiiväuta betaluiu?. Icke ens for resaos första till-

rustningar skalle ofvanoämnde peouiogar varit till-

räckl'!fa, sa framt ej siiKaneo lemnat 300 Läslar och
60 vagnar alt be?a?nas ända till gränsen och tillika

bekostat folkels underliall: och detta icke blott för

Karls omgifnin? i Deinoiika, utan älven för de sven-

skar, 700. andra säga KJOO eller 1.300, till antalet,

livilka under Axel Sparres befäl lägo qvar I och kring;

HendtT och nn blefvo förda nedåt Walachiet. för att

der mula och följa Karl pä dess heuiTärd.

TOLFTE KAPITLET.

KARLS RESA FRÄN DtMOTIKA Till STRALSCND.

Den '20 September 1714 klockan 10 förmidda-
gen steg Karl den tolfte till häst, för att frän Demo-
tika återvända till Sverge. En stor mängd furkar och
lurkinnor, de sednare med beslöjade ansigteo, iofnnno

sig i ändamål alt för sista gängen betrakta den nor-

diske kämpa-konangen. Dä han red genom deras le-

der, ropades högt och öfverallt: Gud hcvnre den .fnn-

s-Aa konuutjrn! Om (pällen anlände taget till trakten

af Timurlasch. Här möUe en från snitanen utskickad

ämbetsman, som pa sin herres vägnar skänkte Konun-
gen ett präktigt restält samt ätla arabiska hästar och
iMi sabel, hvars fäste var rikligen Inlaggdt med juve-

ler. Karl gaf öfvcrbringaren en präktig sobeipels, som
för detta ändamål lantes af Grothusen. Taget fort-

gick derefler at norden och i början, enligt turkens

vana. ganska långsamt, blott 4 lienes om dagen. Meu
härmed hade Karl icke länge tålamod. Redan på
Ijerde dyguet lät han blåsa till uppbrott klockan två

om natten, sä att turkarna nödgades afbryta sin sömn
Fryxeils Ber. XX 111. II
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ocli under priornaltcns mörker liegapiia bloss för att

(iiiiia rätta viisen. Den 8 Uktoher anläiule nian till

den lilla .staden Pitest i Walaciiiel.

EU stycke läniire i norr slutade sultanens ocli

vidtoso österrikiska kejsarens l)esillninsar. Men här

var det ock nära slut pa Karls respenniniiar. ocli tian

lielann sig i mycken lörläjjenliet. lian skickade da in

ät Siebenliuriien en l)!and dralianterna henämnd Elireii-

skiöld. med niiiidra? att af österrikiske kejsarens der-

varande liöirre ämbetsmiin upplana naaon betydlig pen-

nin'^esnmma, för livars risfliira återbetalande han uied-

liirde Karls ejenhändi^ra och i kraftiga ordalag skrilna

fiirhindelser. Klirenskiöld vände sig I detta hiinseenile

till österrikiske generalen Sieinwille; och, emedan kej-

saren befallt sina liöldingar alt underslöilja Karls hem-

resa, sa lemnade denne verkligen ät Ehrenskiöld 50,000

gyllen, tagna dels af egna, dels af statens medel ').

Medan Karl i Pitest inväntade dessa penningar, dit-

kommo alla de svenskar, som onder tiden varit i Ben-

der. sä alt hela sällskapet nu utgjorde 750, eller, en-

ligt andra, il- eller 1500 man. Här skref Karl sitt

sista tacksamhets- och afskedsbref till sultanen. Här-

ifrån hemsäude han ock sina sista anhängare bland

za])orogcrna. lian höll sig fast vid den trohet, dessa

kosacker utanför Pultava vären 1709 liouom lofvat,

och betraktade sig derföre ännu som deras skydds-

herre. I afskedsbrefvct till dem yttrade bau alltså

följande märkliga ord. 17 äro fast Öfrertyyade om,

alt i sliolcn orubbligt framhärda uti eder trohet och

lydnad mot oss. Vi hoppas ock, att efter återkomsten

till rara härar vinna nya segrar, och dä kunna om-

igcn förena rara vapen med cdra, för att bekriga

vara gemensamma fiender, ryssarna.

•) Riks ar k. Stjernliöök till M. Vcllinsik. Wien den \'

Okt. 1714.

UJppsal. Diplomat. Annaler lör år t7l4



För nä?on tid sedan och under det svåraste be-

trycket i Demolika, hade Karl, såsom vi selt. talat

om att injrå en slags försoiiinjr med konuiio: August.

Nu och med hopp om alt soart kunna alerigen upp-

träda i spetsen för svenska troppar, skref han fraa

l'itest och bad Stanislaus icke förhasta sig med nämn-
de förlikning. Sjelf. ankommen till Stralsund, afbröt

Karl snart hela Iredsunderhandiingeo.

Kari ämnade skilja sig från den stora bemvan-
drande skaran och fara okänd och nästan ensam ge-

nom Tyskland. Till följeslagare pa denna äfvenlyrliga

ridt utvalde han först en trojiii af Ijiigusex herrar, de

modigaste och raskaste i Iiela sällskapet. Med dem och

anilra ofticerare anställde han nu åtskilliga öfuiugar

och prof. Det första var. att kasta handsken på mar-

ken och derpä från sadeln sjelf liemta den upp igen; i

liörjan under vanlig fart. sedermera under sträckande

iralopp. Några föllo dervid af häslarnn under Karis

och de andras högljudda löje. Derpå förelogs en an-

nan öfning, nämligen, att under ridleu först kasta

handsken framför sig upp i luften och sedermera laga

deu i fallet up|) igen. Slutligen och andra dagen an-

ställdes ett tredje prof på ryttarens förmåga att slyra

sin häst och sitta fast I sin sadel. De många i trak-

ten varande vingårdarna hade hvar och en sin lilla

tämligt trånga port. Nu befallde Karl. alt man skulle

i fall fart rida igenom dessa portar, törst de bredare,

sedermera de smalare, så att slutligen hästen ocli

ryttaren knappt fingo rum mellan stolparna. Nu gäll-

de, att med osviklig säkerhet i hlick och hand slyra

hästens fart. Karl sjelf deltog i denna liksom i de

andra öfningarna. Men en gång råkade han på eu

vingårdsport så trång, att konungen och hästen fast-

nade deri, och kunde ej komma lösa förr, än mau
borttagit den tvärbjelke, som ofvantiU höU porlstolpar-

na tillhopa '). Under slika lidsfördrif och ölningar

) Lin k. Ark. liielkes Remarques.
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tillbrasti» Karl sina dagar, till dess Elirciiskiöld Kom
traii lJi?erfi tillbaka med de derstädes upplanade peii-

iiinjjiiiiin.

DtTofter ordnades resan pa fiiljande sätt. Bland

(le 2Ö först föreslagna herrarna utsåg Karl till sitt

egeiiiliga sällskap hlott tvä, nämligen general-adjutan-

ten Gustaf Fredrik von Rosen ocli öiverste-iöjtnanten

Otto Fredrik Diiring. De andra 24 utkorade borde

ett dygn elterät följa Karl ocb bans två kamrater i

spåren '). Hela den öfriga bopen befalldes genom
östra Tyskland begifva sig i vanlig tagordning till

Stralsund.

Karl och hans ivänne följeslagare skulle utgifva

sig för svenska kaptener under länta namn. Karl

valde, märkvänligt nog. tsarens dopnamn ocb kallade

sig Peter Frisk, samt phtog mörk peruk och brun

iock. Klockan 1 förmiddagen den 26 Oktober redo

d«' frän Pitest. iivardera medförande en serskild hand-

häst. Redan törsta dagen om f|vällen foro de vilse

ocb kommo under nattens mörker in i sä vilda och

obanade skogar, att de icke kunde rida, utan mäste

gä till fots och leda sina hästar vid tyglarna. Mot
morgonen den 27 sägo de ett eldsken. Konungen gick

dit och fann en svinherde ligga sofvande. Han väck-

tes och öfvertalades med god betalning att anvisa den

väg, som ledde till Rothenthurm-passet emellan det

turkiska Walachiet och det österrikiska Siebenbiirgen.

Här befallde Karl, att Rosen skulle gifva sig efter.

Orsaken var. att den sednare I yngre är liade mycket

tycke af Karl, äfven genom klädseln och det korta

uppstrukna håret. Man befarade, att två personer, så

lika Karls porträtter, kunde väcka starkare misstankar.

Rosen fick derföre icke åtfölja Karl sjelf, utan skulle

ställa resan så, att han lemuade hvarje omb}te fyra

timmar sednare än konungen -).

') Lin k Ark. Bielkes Remarques.

') ^'ågra säga, att del var af iroUhet, som Rosen blef eller.
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Denno och Diirin?. åtföljde af vägvisare med bloss,

sleeo slrax efter midnatt till häst och redo sä fferiom

bergpassef ucli kommo in i Sicbeiibiirsren ocl; till sta-

den Hermannstadt. Karl fortsatte resan ntan nppe-

håll. Men Diiring var ej nog van och härdad for ett

så häftigt och oafbrotet ridande. Inemot nästa om-
byte föll hau magtiös frän hästen. Karl lät postkuek-

larua bära honom till ett närbeläget vatten, der ko-

uangen med eijeii liand sökte nppfriska den ntmatta-

des lifsaiidar. Slutligen, misströstande om Diirings för-

måga att längre följa med, gaf Karl honom en del af

reskassan, jinfiirlrodde honom at den äldre och erfar-

nare postkrtekten och beslöt sjelf att med den yngre

fortsätta vägen, fastän qvällen redan började skymma.
Meu nnder mörkret red postdrängen vilse, och det var

först efter langa omvägar ocli mycken tidsförlust ').

som konnngen slutligen uppnådde närmsta omtjyte.

hvarest han dä redan fann före sig During. Denne

hade efter kort hvila hämtat krafter och sedermera

på rätta \'Ägi'i) hunnit läiigt förrän konungen till stäl-

let. Snart kommo de till trakter, der man måste fär-

das icke till häst, utan pä ett slags vagnar. Karl, i

början något misslynt, gaf sig dock tillfreds, emedan

han såg, att Diiring nödvändigt beliöfde denna hvila.

Kör öfrigt berättas det. att Karl varit något illamående

i Klausenburg. samt att man i Somlyo anat hans verk-

liga namn. Det var ej heller lätt att förblilva okänd.

Porträtt af den märkvärdige svenske konnngen funnos

nästan öfver hela Europa och hans utseende var så

allmänt bekant, att den personliga urbilden lopp stör-

sta fara att igenkännas. Man visste ock tämligen all-

mänt, att konungen icke drack vin. När han derföre

vid ankomsten till ombytena begärde endast vatten,

tog man sig också deraf anledning till åtskilliga miss-

') En SR2cn finnes, alt den uttröttade Diirin;! mutat post-

drängen till denna irrfärd.
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tankar. Sådana väcktes ock on och annan gäng der-

af, att lians följeslacrare glömde si? och visade för

den s. k. kapten Peler Frisk en artighet, som man
tyckte vara alltför stor tvä sädana reskamrater emel-

lan. Dessnlom väntade man i hela Enropa dagligen

och stnndligen konungens älerkomst och gaf derföre

noga akt pä hvarje resande. Men Karls stora tardig-

het och den ntomordentliga hrädska, hvaruied han ilade

fram. hindrade uppkomsten eller utbildandet af hvarje

misstanke.

I Tyskland blef resan äteri^en fortsatt till häst

och öfver Wien. Regensburg. Mirnberg, Ilanan och

til! Kassel. Denna omväg togs för alt undvika Sach-

sen och dess grannskap; ty man fruktade, att August

hade en hop ntllggare i afsigt att bortsnappa Karl,

liksom han fordom gjorde med prins Jakob Sobieski.

I Frankfurt glömde Dliring sin kappa. Strax

efteråt blef det bekant, hvilka de resande varit. Dä

trodde eller lätsade man tro, att kappan tillhört ko-

nungen. Under sädan förutsättning blef den bit för

bit sönderklippt och säld ät dennes mänga beundrare.

I Berken nära Frietzlar skall Karl hafva blifvit

af värden igenkänd och varnad för de upprorsplaner,

som sades i Sverge vara mot honom å bana. Han
skall ock der hafva qvarlemnat en bok, i h vilken stod

skrifvct:

Was zaget Ihr doch?

Gott und Ich leben ja noch ').

I Kassel tog han in pä ett värdshus, som bar

och ännu bär namnet Stockholm-). Landtgrefven,

') Säg, hvi sörjer du sä, min vän?

Gud och jag; vi lelva ju än!

2) Ur Arkiv Direktorns i Cassel, Romniels anteckningar till

Fredrik den förstes historia.



hvars son var förlofvad med konnugens syster, liade

befallt, att man vid postlinset skulle hafva noga ögo-
nen på alla resande och söka upptäcka konnugcn, när

denne komme. För sådant ändamål och till yttermera

visso hade han skickat en i liossisk tjeost varande

svensk vid namn Kagg till postlinset. Denne gaf sig

verkligen i samtal med konungen och tiegynte fatta

allahanda misstankar. During märkte orad. Han bör-

jade derföre bemöta den s. k. Peter Frisk med större

frihet, än man tycktes kunna tillåta sig mol en om
också förklädd konung. På hemlig vink af During,

tömde Karl äfven ett glas vin för alt ytterligare skin-

gra Kaggs misstankar. Men just som konungen vid

afresan kommit upp pa hästryggen, vände han sig om
och ropade pä svenska: farräl, juin kära Kngfjl

Hälsa landtf/refven! Nu gissade Kagg förhållandet,

men för sent; ty höljda af stoft och dam, hade Karl

och hans följeslagare snart försvunnit ur ögonsigte.

Vägen togs nu öfver Brauuschweig, Gustrow,

Triebsees och mot Stralsnnd, till hvars port konungen

anlände klockan ett pä natten den 1 1 November
Släpp oss in, ropade de båda ryttrarna, vi äro ilhud,

komna frän konungen. Vakthafvaode officeraren bad

dem vänta till morgonen; men de påstodo sig hafva

angelägna bref, som borde genast lemnas till Diiker.

Man skickade en korporal med detta budskap till ge-

neralen. Denne väntade konungen, och liksom anan-

de, hvilka de ankomna ilbuden voro, befallde han dem
genast insläppas och steg sjelf upp för att undersöka

förhållandet. I sin egen husport mötte han dem båda;

Karl dock af dam och ansträngningar så vanställd, att

Diiker i början icke kände honom igen. Han gal sig

dock genast tillkänna, och lemnade en handfull duka-

ter åt vägvisaren från Triebsees och sin kappa at den

soldat, som följt honom till Diiker.

Sjelf var han af resans besvärligheter mycket

medtagen. Vägen emellan Pilest och Stralsnnd, som

ansågs ntgöra 2S6 mil. hade konungen tillryggalaggt

f
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inom 16 (lvc:n '). På de sistti åtta dagaina hade

stöflarna aldrijr varit af hans fötter. Nu måste de

skäras af. ty benen voro svulln.t och skafsår hade

uppkommit. Ilcia första dai^en höll si? konungen
inne för att hämta krafter och låta göra sig nya och

anständiga kläder.

Rosen, som vid gränsen emellan Turkiet och Sie-

benbiirgen blef på befallning efterlemnad, hade seder-

mera sk}i)dat konungen i spåren med sa m\cken nog-

grannhet, att han uppnådde Stralsaiid dagen efter ko-

nungens (Utkomst -).

Den andra troppen, de tjugufyra utkorade herrar-

na, följde likaledes efter på samma väg. De ådrogo

sig öfver allt mycket nppseende, och man trodde ofta.

att Karl var med i sällskapet. När dessa resenärer

i Ilanau snlto till bords, infunno sig till deras beskå-

dande en mängd personer, älven en furstlig prinsessa.

Likasom man vid Adils hof ville utgrunda, hvem Rolf

Krake var bland de tolf uppträdande kämparna, likaså

här med de tjugufyra i polska, rysska och turkiska

krig pröfvade och lagerkrönta svenskarna. En fracsk

tapetserare inbillade sig. att Ture Bielke var konun-

gen. Han trädde fram och anmälde till del bästa sig

och sina tillrcrkninr/ar. Bielke invände; jag är icke

konungen af Srcrge. Han kan icke tala fransyska.

Fransmannen svarade: konungen af Sverge kan allt,

livad han c iII •'').

Det öfriga stora sällskapet raägtade icke komma
så fort fram. ehuru på mycket kortare väg. Det an-

liinde till Stralsund först den 18 Mars 1715. Tåget
li.uie varit ganska obehagligt. 1 detsamma deltogo

åtskilliga högre officerare och ämbetsmän, de flesta

'J Andra siiga, att han på 14 dygn ridit 1Ö0 tyska mil.

-) Enlist handlingar bcfintliiia hos
kom han samma da<:.

') Lin k. Ark. Bielkes Remarques.

-) Enlist handlingar bcfintliiia hos släkten. Enligt andra

kom han samma dan.
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dock sä illa nlrnsfarie ocli i sä slitna eller trasi^ra

kläder, aft de för Svergres äras skall icke ville jriTva

sIpT tillkänna. En general eller öfverste sade si? iler-

riire vara kapten eller löjtnant, ocli en kapten eller

löjtnant ul^af si? för korporal eller soldat. Af sädana

befälets ouiständigbeter. kan man sluta till de andras.

TRETTONDE KAPITLET.

ALLMÄNNA ANMARKMN(;aF! OM KARLS VISTELSE

I TLHKIKT.

.Sverges ocIj Karls olycka förbereddes genom pol-

ska afsättnings-fejden. fullbordades genom tåget till

Ikrän. och beseglades genom konungens feraåriga vi-

stolse i Tnrkiet. Om lian redan hösten 1709 ätervändt

till Sverge. hade mycket kunnat räddas, sä framt lian

nämligen ocksä oiiivändt sig till andra grundsatser.

Men under dröjsmälet i Tnrkiet föll Sverge i ett för-

färligt djup af olycka. Landet var nästan regerings-

löst; ty hvarken rädet eller nägon annan hade konnn-

zens förtroende eller fnilmagt att med myndighet och

kraft leda äronderna. Dcraf och genom pest och nöd

uppstodo villervalla och elände inom riket. Och nt-

ifran kommo fienderna och öfversvämmade Bremen.

Pommern. Åland och hela Finnland samt fullbordade

»TÖfringen af Est- och Liffland. 1 slutet af 1714. dä

Karl älerkom till sitt rike, var dess ena hälft af fien-

derna borttagen och den andra sä försvagad och krall-

lös. att den ej kunde räknas för mer än en stat af

tredje ordninjren.

Hvarfure da detta olycksaliga dröjsmål? Dock;

vi hafva anlydf orsakerna: Karls oböjliga envishet,

grundad pä medfödda anlag, och ntbildad af en falsk

föreställning om den sanna äran; — ytterligare hans
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stolthet att oj vilja komma ensam ocli förolyckad; —
lians liopj) att kunna reta Turkiet mot Ryssland; —
och kanske förnämli?:ast hans oeiuotståudliga hUk att

omigen afsätta An?nst.

Vid första anblicken tycker man väl, att det af

Karl tillämnade turkiska kriscl förn;imlii?ast syftade mot

tsaren. Olvifvclaktigt är ock. att Karl ville krossa

äfven denna sin tiende. Men all förnämsta målet och

innersta tanken var Auf^usts afsättnin?, det visar sig

af flera tecken. Blott en enda gäng och i förbigående

talade Karl om att taga sin hemväg genom Ryssland:

men deremot alltid genom Polen. Icke en enda gäng

fordrade han. att svenska troppar skulle frän norr an-

gripa Ilyssland pä samma gäng som turkarna gjorde

(let frän söder; beständigt, deremot, att svenskarna

skulle frän Pommern inbryta i Polen och der möta

Karl och turkarna.

Ofta är taladl om den betäckning af 50,000 man,

som Karl af sultanen fordrade för sin hemresa genom

Polen. Anspräket var högst ovanligt, nästan orimligt.

Fabrice och nägot hvar tviliadc pä möjligheten af dess

beviljande; tvillade pä hvarje större turkisk uppotTring

för Karls, eller för Sverges skull; i synnerhet sedan

Prulh-freden 1711 stängt Ryssland frän Svarta hafvet.

sä att Turkiet sjelft ej hade nägon omedelbar fördel

af ett längre fortsatt krig. Men genom att tro eller

inbilla sig tro pä ett dylikt understöd, sökte och fick

Karl inför andra och måhända inför eget samvete ett

skäl, en förevändning att stanna i Turkiet och att fort-

farande jaga efter Augusts afsättning; i ställe för att

skynda hem till fäderneslandets försvar och hjelp.

En annan orsak till Karls dröjsmål var, alt i)an

som ogrundade förkastade rädsherrarnas beskrifuingar

på bristen och eländet i Sverge, och i stället trodde

pä de försäkringar om motsatsen, som lycksökare

framburo; emedan de visste, att det var sä, som Karl

ville hafva saken betraktad. Ofta klagade man i Sver-

ge öfver de samvetslösa smickrare, som härigenom
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honom bakom ljuset. Under ett trettio-arigi straimt

envälde med atfiiljande tryck- ocli tallvang. hade njaii

i allmänhet kommit ur vanan, uudersätarna alt uitala.

konungen att höra. begg^edera ofta nog att se octi

igenkänna en ren ocli osminkad sanning^. Af Ironi och

ärlii? vördnad för majestätet och äfveu lör Karls per-

sonlighet, ville mangen redlig man icke ens för sig

sjelf tillstä, att jnst konungen var egenteliga orsaken

till rikets olycka. Den skulle i stället skyllas, ena

gängen pä rädet. dess slapphet, oenichet och egen-

nylta; och andra gängen pa sjelfva folkets mänga och

slora synder, för livilkas skuhl. sade Ulof Gyllenborg.

Karl nuisle hiira Guds straff och pUhjor. Alt frän

spädaste barndomen bafva år ut ocb år lo fått sina

öron fyllda med dylika ord ocb läror, har visserligen

i -betydlig man ulbildat Karls u!on)ordentligt starka an-

lag till sjelfviskhet och dcraf följande ensidiga asigtei-.

Med hänsyn till Sverges ocb Rysslands Inbördes

förhällande hade konungens vistelse i Turkiel en god

och en skadlig påföljd. Den goda var, att Ryssland

af fruktan |för sultanen måste under aren 1711 ocb

1712 vända sina krafter ht söder och lemna Finnland

i fred. Den skadliga var, att, då Pruth-freden 1711

hindrade tsaren frän ytterlijare inkräktningar i trak-

ten kring Svarta hafvet, vände han sedermera åren

1713 ocb 171-i uteslutande sina krafter mot Norden,

för att genom eröfriugar frän Sverge godtgöra. hvad

han förlorat mot Turkiet.

Skall månne Pariser-freden 1856 ur lika anied-

Dingar framkalla lika bemödanden?

Karls vistelse i Turkiet väckte stort uppseende,

icke blott i det kristna Europa, utan ock och kanske

allra mest i österlanden. Den nordiska bjeltekonungen
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ocli hans kämpar adrogo sip för nä^on tid folkens

nteslntande nppmärksamhet, Ehvad man I öfrigt der-

om diinide: förtjusnirijcn ufver svcoskaruas mod, ;tro-

Ii''t och kraft var allmän ocli gränslös. Bnkariets

klian siikle fa uppköpa sii stort antal som möjlijrt af

svenska fanirar. män ocli (jvinnor: detta i beräkninp:

att genom dem förbältra sin egen folkstam och pä

densamma inympa svenska kraften och svenska hjelte-

modet. Om Karl sjelf utbildade sig bland österlan-

dets folk mänga underfulla sagor. Utanför Bender vi-

sar man ännu de gräsbevuxna lemningarna efter det

gamla Kungsliuset i Wariiitza. Folket i trakten talar

ännu om honom under namn af Schu-flzki/ Korall.

och säga. alt under grushögarna finnes ett. hvalf. frän

golf till tak fvlldt af hans skatter: der\ berättar sa-

gan, der si/fcr /tans sköna, men fiirtroliade dotter och

vaktar guldel och väntar sin befriare. Denne, när
han en f/äng kommer, skall fä prinsessan med hnjfva

skatten, och Srergrs rike derjemnle; i fall nämligen

han mäglar jiira alltsammans upp till Norden, der

den gamle Koroll ännu le/rer och regnerar öfrer sina

trogna och tappra svenskar.

H^M—-
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